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1. Introdução 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

projeto de alteração da unidade industrial da LINDE Portugal, Lda, em Alenquer, também 

designado como projeto DOURO. 

1.1 Identificação do Projeto 

O projeto de alteração da unidade industrial da LINDE, em fase de projeto de execução, 

compreende a alteração e a ampliação da unidade localizada no concelho de Alenquer. O projeto 

contempla alterações de layout da instalação existente e a sua ampliação física para um terreno 

adjacente. 

1.2 Identificação do proponente 

O proponente do projeto é a LINDE Portugal, Lda que pertence à multinacional LINDE PLC e opera 

em Portugal desde 1987, após aquisição da empresa SOGÁS a funcionar desde 1956. 

A LINDE Portugal, LDA., é uma empresa que se dedica à produção e engarrafamento de gases 

industriais e medicinais. 

1.3 Enquadramento legal 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, a LINDE exerce as seguintes atividades 
económicas: 

▪ CAE 20110 – Fabricação Gases Industriais Orgânicos; 

▪ CAE 20144 – Fabricação de outros Produtos Químicos Orgânicos de Base n.e. 

De acordo com o regime jurídico que regula o exercício da atividade industrial e aprova o SIR - 

Sistema da Indústria Responsável1 (Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto que revoga o 

Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro), o estabelecimento industrial em causa enquadra-se 

na tipologia de estabelecimentos industriais do Tipo I na medida em que se encontra abrangido 

por, pelo menos, um dos seguintes regimes jurídicos (conforme n.º 1 do Artigo 11.o do Anexo ao 

Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto que aprova o SIR): 

▪ Prevenção e Controlo Integrados da Poluição; 

▪ Prevenção de Acidentes Graves que envolvam Substâncias Perigosas; 

▪ Avaliação de Impacte Ambiental. 

Neste caso, o estabelecimento industrial encontra-se abrangido pelos três regimes jurídicos 
referidos conforme se apresenta de seguida: 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

Face ao tipo de atividade e respetiva alteração de capacidade instalada, de acordo com o Decreto-

Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, relativo ao regime de emissões industriais aplicável à 

prevenção e ao controlo integrados da poluição a instalação, compreendendo a produção de 

Acetileno e Hidrogénio, possui atividade incluída nas categorias 4.1a e 4.2a. A LINDE possui 

Licença Ambiental n.º 46/2008, de 31 de março tendo a mesma sido alvo de três Aditamentos (1º 

                                                 
1 Aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, o Sistema de Indústria Responsável vem regular o exercício da atividade 
industrial, a instalação e exploração de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER), e o processo de acreditação de entidades intervenientes no 
âmbito do seu domínio de aplicação. 
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Aditamento em 30 de junho de 2009, 2ª Aditamento em 15 de Março de 2011 e 3ª Aditamento 

em 3 de março de 2014). A Licença Ambiental n.º 46/2008 foi prorrogada até 30 de outubro de 

2020 (Anexo I do Volume III). 

Prevenção de Acidentes Graves que envolvam Substâncias Perigosas 

No que respeita ao enquadramento no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece 

o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação 

das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva nº. 

2012/18/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 04 de julho de 2012, relativa ao controlo 

dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, a unidade 

industrial da LINDE irá ser enquadrada no ‘Nível Superior de Perigosidade’. Atualmente o seu 

enquadramento é no ‘Nível Inferior de Perigosidade’. 

Avaliação de Impacte Ambiental 

O projeto encontra-se enquadrado pelo Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental 

(RJAIA), publicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que alterou e republicou 

o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, transpondo assim a Diretiva 2014/52/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 que alterou a Diretiva 2011/92/UE 

relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

O projeto encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do art.º 1º, 

ponto 4, alínea b) subalínea ii) do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro na medida em 

que a alteração proposta, em área, será superior a 20% da área da instalação existente. 

De referir que o projeto não se localiza em áreas qualificadas como sensíveis nos termos do RJAIA 

(alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro pelo que aqui se aplica 

o ‘caso geral’ em que a AIA é obrigatória para instalações da Industria Química (projetos não 

incluídos no Anexo I) com área de instalação superiores a 3 ha (Anexo II, ponto n.º 6 a). 

1.4 Identificação da entidade licenciadora e da autoridade de AIA 

A entidade licenciadora será o IAPMEI. 

De acordo com o previsto pelo Artigo 8.⁰ do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a 

autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (projeto tipificado na subalínea iii) da 

alínea a) do ponto 1), na medida em que se trata de um estabelecimento abrangido pelo regime 

de prevenção de acidentes graves. 

1.5 Antecedentes 

1.5.1 Antecedentes do projeto 

A atual instalação industrial em Alenquer existe desde 1996 (Conforme Alvará n.º 182/96). 

A LINDE possui Autorização de Localização de estabelecimento industrial desde 1999 (Anexo II do 

Volume III) e Licença Ambiental desde 2008. 

Em outubro de 2017 a Linde submeteu um pedido de renovação da Licença Ambiental indicando a 

ocorrência de alterações ao inventário de substâncias perigosas. Essas alterações consistiram no 

aumento de stock, e, em parte à correção efetuada para contabilizar também as garrafas vazias 

relativas à armazenagem de substâncias perigosas. Na análise do enquadramento nos 

procedimentos de AIA, PAG e PICP o IAPMEI, com base no parecer da Agência Portuguesa do 

Ambiente, comunicou à Linde que (Anexo III do Volume III): 
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▪ a alteração dessas quantidades não constituía matéria suscetível de provocar impactes 
pelo que essa alteração não encontrava enquadramento no regime jurídico de AIA; 

▪ a alteração de inventário de substâncias perigosas (aumento de stock de substâncias 
perigosas) implica uma alteração substancial ao estabelecimento, no âmbito do DL nº 
150/2017, de 5 de agosto, aplicando-se à pretensão de alteração o n.º 2 do art.º 25.º do 
referido DL - avaliação de compatibilidade de localização (ACL); 

▪ estando a alteração sujeita a ACL o pedido de renovação da LA não se encontra 
devidamente instruído, nos termos do estipulado no art.º 36º do Decreto-Lei 
nº 127/2013, de 30 de agosto (REI), pelo que deverá ser submetido novo pedido de 
licenciamento ambiental. 

Entretanto, a Linde definiu uma estratégia de investimento na unidade de Alenquer através da 

implementação de um conjunto de alterações na instalação existente e na sua expansão, em área, 

ampliando a área industrial para uma parcela adjacente, passando assim a existir enquadramento 

do projeto no regime jurídico de AIA. 

1.5.2 Antecedentes do procedimento de AIA 

O presente procedimento de AIA não foi precedido de Proposta de Definição do Âmbito.  

1.6 Metodologia e Estrutura do EIA 

1.6.1 Metodologia Geral 

O EIA foi realizado e estruturado tendo em conta a legislação em vigor sobre Avaliação de 

Impacte Ambiental, nomeadamente o previsto no anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 

de dezembro que altera e Republica o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, que refere 

como conteúdo mínimo do EIA: 

▪ Descrição do projeto incluindo a localização, características físicas, processo produtivo, 
identificação da natureza e quantidade de materiais e recursos naturais utilizados bem 
como estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões previstos; 

▪ Descrição do estado do local dos fatores ambientais suscetíveis de serem afetados pelo 
projeto bem como da evolução previsível do ambiente na ausência de projeto; 

▪ Descrição dos efeitos do projeto no ambiente e hierarquização dos impactes; 

▪ Descrição das medidas mitigadoras; 

▪ Descrição dos programas de monitorização; 

▪ Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimentos; 

▪ Resumo Não Técnico. 

Foram tidos em consideração os ‘Critérios para a fase de conformidade em AIA’ constantes do 

Despacho do Secretário de Estado do Ambiente de 2008 (Informação SEA n.º 10 de 18-02-2008), 

bem como a Portaria n.º 399/2015, que estabelece os elementos que devem instruir os 

procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA). 

O EIA tem em atenção as especificidades do projeto, a fase em que se encontra e as 
características gerais da área de implantação do mesmo, tendo-se procedido à caracterização do 
estado atual do ambiente e respetiva avaliação de impactes ao nível das seguintes componentes: 

▪ Clima e alterações climáticas; 

▪ Geologia e geomorfologia; 

▪ Recursos Hídricos Subterrâneos; 
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▪ Recursos Hídricos Superficiais; 

▪ Qualidade do ar; 

▪ Ambiente sonoro; 

▪ Solo e uso do solo; 

▪ Biodiversidade; 

▪ Paisagem; 

▪ Ordenamento do Território; 

▪ Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico; 

▪ População e Saúde Humana. 

Com base na caracterização do estado atual do ambiente da área de estudo, nas características 
do projeto e nas atividades desenvolvidas, procedeu-se à identificação e avaliação dos impactes, 
positivos e negativos do projeto sobre cada uma das componentes acima listadas. Nesta avaliação 
tem-se em conta o território enquanto suporte físico ou área a que corresponde uma 
característica importante ou que foi delimitada com o propósito de nela ser definida uma 
atividade ou lhe ser atribuído um uso e, assim, desempenhar uma dada função ou conjunto de 

funções (DGOTDU, 2011). Neste âmbito, a avaliação dos efeitos do projeto sobre o território, 
sendo transversal ao conjunto de componentes avaliadas e abordada com maior detalhe no 
capítulo do ordenamento do território, será sumarizada de forma integrada no capítulo das 
conclusões. 

O estabelecimento industrial da LINDE encontra-se abrangido pelo regime de prevenção de 
acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (Diretiva Seveso). Segundo o regime jurídico 
de AIA, no que respeita à sua articulação com outros regimes, «sempre que o projeto respeite a 
um estabelecimento abrangido pelo regime de prevenção de acidentes graves envolvendo 
substâncias perigosas, o procedimento de avaliação de compatibilidade de localização é integrado 
no procedimento de AIA, conforme o disposto no n.º 9 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, 
de 5 de agosto». 

O projeto de alteração traduz-se numa alteração substancial envolvendo substâncias perigosas 

integrando-se no EIA a avaliação da compatibilidade de localização. Neste quadro, o EIA 

contempla a análise de risco e as eventuais alterações que sejam relevantes para a atualização do 

cadastro das zonas de perigosidade. 

Com base na avaliação dos impactes e riscos identificados, são propostas medidas cujo objetivo é 

evitar e minimizar os impactes negativos previstos. 

Complementarmente, com o objetivo de possibilitar a avaliação da eficácia das medidas propostas 
e/ou detetar eventuais problemas associados ao funcionamento do projeto proposto foi avaliada 
a possibilidade de realizar a monitorização de determinados fatores ambientais. De referir, no 
entanto, que apenas se propõe a monitorização para as situações ainda não abrangidas por outra 
legislação específica. 

Os estudos ambientais foram efetuados com a colaboração do promotor tendo, para o efeito, 

sido disponibilizado total acesso ao local onde o projeto será implantado e facultada informação 

quer processual quer técnica afeta ao seu funcionamento. 

1.6.2 Estrutura 

O presente EIA é apresentado em 3 volumes: 

▪ Volume I - Resumo Não Técnico; 

▪ Volume II – Relatório Síntese; 

▪ Volume III – Anexos. 
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O Volume I contém o Resumo Não Técnico (RNT) o qual tem como papel sumariar e traduzir em 

linguagem simples o conteúdo do estudo, permitindo que o público em geral se familiarize com as 

principais questões relacionadas com o projeto. Este documento segue os “Critérios de Boa 

Prática para a elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte 

Ambiental” publicados em 2008 pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela 

Agência Portuguesa do Ambiente. 

O Volume II inclui a descrição do projeto e a análise dos vários fatores ambientais, sociais e 

patrimoniais passíveis de serem afetados pelo projeto. A estrutura geral do Volume II é a 

seguinte: 

▪ Capítulo 1: Introdução – identifica o projeto, a fase em que se encontra, o 
proponente, a entidade licenciadora, a autoridade de AIA, os antecedentes, o 
enquadramento legal do projeto e a metodologia geral e estrutura do EIA; 

▪ Capítulo 2: Localização do projeto – posiciona o projeto à escala local, regional e 
nacional, principais características da área envolvente e identifica os instrumentos de 
gestão do território e classes de espaço afetadas, condicionantes, servidões 
administrativas e de utilidade pública aplicáveis à área de implantação do projeto, 
efetuando uma análise à conformidade do projeto com esses instrumentos; 

▪ Capítulo 3: Descrição do projeto e das alternativas consideradas – Apresenta os 
objetivos e aspetos que justificam a implementação do projeto e descreve as 
principais características do projeto relevantes para a avaliação de impactes; 

▪ Capítulo 4: Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – identifica e descreve 
os aspetos relevantes dos vários fatores considerados passíveis de serem afetados 
pelo projeto; 

▪ Capítulo 5: Análise de impactes – identifica e avalia os potenciais impactes 
decorrentes da implementação do projeto incluindo os impactes cumulativos; 

▪ Capítulo 6: Análise de risco – identifica e avalia os riscos associados ao projeto no 
contexto da Prevenção de Acidentes Graves; 

▪ Capítulo 7: Medidas de mitigação e impactes residuais – apresenta as medidas que 
devem ser adotadas para prevenir, minimizar e compensar os impactes negativos do 
projeto e potenciar os positivos. Identifica os impactes que permanecem após a 
implementação das medidas de mitigação; 

▪ Capítulo 8: Monitorização – Identifica e descreve os programas de monitorização que 
devem ser implementados; 

▪ Capítulo 9: Lacunas técnicas ou de conhecimento – Identifica eventuais aspetos que 
limitaram a análise apresentada no EIA; 

▪ Capítulo 10: Conclusões – apresenta as conclusões do EIA; 

▪ Capítulo 11: Bibliografia. 

O Volume III contém os Anexos que correspondem a informação relativa a estudos sectoriais 
específicos preparados durante a realização do EIA e elementos complementares que sendo 
pertinentes serviram de base e/ou apoio à informação presente no Relatório Síntese. No Quadro 
1.1 apresenta-se a lista de Anexos constante do Volume III. 
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Quadro 1.1- Lista de Anexos do EIA constantes no Volume III. 

N.º do Anexo Título 

I Prorrogação da Licença Ambiental 

II Autorização de Localização de Estabelecimento Industrial 

III 
Parecer sobre pedido de renovação da licença ambiental e 
enquadramento no SIR 

IV Plantas de projeto 

V Alvarás 

VI Plano de Desativação da Unidade de Hidrogénio 

VII Cronograma da intervenção 

VIII Correspondência ‘Efluentes Gasosos’ 

IX Licença de Utilização Recurso Hídrico 

X Declaração de Ligação à Rede de Saneamento 

XI Hidrogeologia 

XII Recursos Hídricos Superficiais 

XIII Ruído 

XIV Solos 

XV Biodiversidade 

XVI Paisagem 

XVII Património 

XVIII Boletim de análise à Legionella 

XIX Análise de Risco 

1.6.3 Equipa Técnica 

O presente EIA foi elaborado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e pelo IDAD – Instituto 
do Ambiente e Desenvolvimento englobando uma Equipa Técnica multidisciplinar com vasta 
experiência na elaboração de Estudos de Impacte Ambiental (Quadro 1.2). 

De referir que o coordenador do EIA é reconhecido como perito competente na qualidade de 
Consultor Coordenador: Nível 2 e Consultor Especialista em Clima e Alterações Climáticas Nível 2 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Peritos Competentes em Avaliação de Impacte 
Ambiental promovido pela APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes. Miguel 
Coutinho é possuidor do certificado n.º 001/02/2019 com validade até 30/05/2022. 

Quadro 1.2- Equipa técnica do EIA. 

Identificação Área de responsabilidade 

Miguel Coutinho 
   Doutor em Ciências Aplicadas ao Ambiente 

Coordenação Geral 
Clima e Alterações Climáticas 
Qualidade do Ar 

Maria Manuel Farinha 
   Licenciada em Engenharia Química 

Coordenação Geral 

Fernando Leão 
   Licenciado em Biologia 

Coordenação Técnica 
Biodiversidade 
Solo e Uso do Solo 

Rosa Pinho 
   Licenciada em Biologia 

Biodiversidade (Flora e Vegetação) 
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Identificação Área de responsabilidade 

Alexandra Passos Silva 
   Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Recursos Hídricos Superficiais 

João Lopo Mendonça 
   Doutor em Geologia de Engenharia (Geologia Aplicada) 

Geologia e Geomorfologia 
Recursos Hídricos Subterrâneos 

Clara Ribeiro 
   Mestre em Poluição Atmosférica 

Qualidade do Ar 
Ambiente Sonoro 

Adelaide Pinto 
   Licenciada em História (ramo arqueologia) 

Património Arqueológico e Arquitetónico 

António Pires 
  Licenciado em Engenharia Biofísica 

Paisagem 
Cristina Robalo 
   Licenciada em Arquitetura Paisagista 

Sérgio Bento 
   Licenciado em Planeamento Regional e Urbano 

Ordenamento do Território; 
População e Saúde Humana 

Dulce Mateus  
   Licenciada em Engenharia Química, Técnica Superior de 
Segurança no Trabalho, Verificadora Seveso  

Análise de risco  

Êna Bonfim 
   Licenciada em Licenciada em Engenharia do Ambiente, Pós-
Graduada em Gestão e Políticas Ambientais, Técnica Superior 
de Segurança no Trabalho. 

Theresa Sousa 
   Licenciada em Engenharia da Segurança no Trabalho, 
Técnica Superior de Segurança no Trabalho. 

 

1.6.4 Período de elaboração do EIA 

O presente EIA foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2020 tendo sido submetido para 
avaliação. Contudo, no decurso da análise da instrução do processo submetido através do módulo 
do Licenciamento Único de Ambiente, foi identificado por parte da Agência Portuguesa do 
Ambiente informação díspar no que concerne aos dados relativos à área da instalação existente e 
à capacidade instalada de acetileno, na medida em que os valores apresentados no EIA eram 
ligeiramente diferentes dos constantes da Licença Ambiental da instalação (Licença Ambiental n.º 
46/2008, de 31 de março). 

Nesse sentido, em outubro de 2021, procedeu-se à revisão da documentação do EIA de forma a 
identificar e corrigir as discrepâncias identificadas, as quais, não tendo implicações na avaliação 
de impactes em si, poderiam suscitar dúvidas no decurso do processo. Em sequência foi emitido o 
presente relatório. 
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2. Localização do Projeto 

2.1 Localização administrativa 

A área de implantação do projeto situa-se, segundo a nomenclatura de unidades territoriais para 
fins estatísticos (Regulamento UE nº 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto) e administrativa em: 

▪ NUT II – Região Centro; 

▪ NUT III – Sub-Região do Oeste; 

▪ Distrito - Lisboa; 

▪ Concelho – Alenquer; 

▪ Freguesia – União de Freguesias de Alenquer (Santo Estevão e Triana). 

Na Figura 2.1 apresenta-se o enquadramento geográfico do projeto. 

2.2 Breve enquadramento da área de implantação do projeto 

O local de implantação da LINDE localiza-se junto à EN1/ IC2, a cerca de 2 km a norte de Alenquer  

Na envolvente próxima da LINDE (ver Figura 2.2) encontram-se algumas áreas urbanas, 
nomeadamente Cheganças a 650 m a norte e Camarnal a 1 600 m a sul. Estes aglomerados 
populacionais caracterizam-se por uma ocupação dispersa ao longo da rede de acessibilidades 
que lhes dão acesso: EN 1/IC2 e EM 522, respetivamente. 

A área de implantação da unidade industrial caracteriza-se por uma área de relevos de baixa 
altitude sendo aplanado (cotas até 50 m) em toda a área de implantação e zona nascente 
ocorrendo no entanto, a poente um relevo mais ondulado de colinas com valores altimétricos 
mais elevados.  

A área envolvente apresenta uma ocupação essencialmente agrícola (agricultura de sequeiro) 
onde se incluem também algumas áreas de pastagem. O abandono agrícola de algumas parcelas 
culminou na presença de áreas de vegetação natural que têm vindo a ganhar algum espaço. Na 
área adjacente ao local de implantação do projeto a rede hidrográfica (afluente da ribeira do 
Camarnal), derivado da atividade humana (agricultura), encontra-se muito degradada sendo de 
regime torrencial, não apresentando qualquer escoamento superficial em grande parte do ano. 

Na área mais alargada é de referir a presença de um areeiro (cerca de 800 m a nascente) e de 
uma pedreira de grande dimensão (cerca de 1 000 m a nordeste). 

2.3 Áreas sensíveis 

Na aceção do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, são consideradas 
como áreas sensíveis: 

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei, n.º 142/2008, de 24 de Julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção 
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril2 no âmbito das 
Diretivas 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas 
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

Perante este contexto legal, a área na qual o projeto será implantado não se encontra abrangida 
por nenhuma das áreas sensíveis enumeradas. 

                                                 
2 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. 
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Fonte: Extrato da Folha 376 da Carta Militar Portuguesa. 

Figura 2.1– Localização do projeto. 
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Figura 2.2– Área de implantação da unidade industrial da LINDE. (Fonte Bing Maps). 
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2.4 Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial e Servidões Condicionantes 

2.4.1 Instrumento de gestão territorial 

No âmbito da presente análise destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM) de Alenquer. A análise da 

conformidade com o PDM é apresentada nos capítulos 4.8 e 5.9. Com base nessa análise é possível 

concluir que a instalação da LINDE se encontra localizada numa área classificada como ‘espaço 

industrial’, pertencente à tipologia de solo urbano. 

De acordo com o artigo 33.º do regulamento, os ‘Espaços industrias são compostos pelas 
seguintes categorias de espaços: 

▪ Áreas industrias IE – áreas industriais existentes que abrangem zonas em que 

predominam estabelecimentos industriais e serviços complementares; 

▪ Áreas industrias IN – novas áreas industriais.’ 

No presente caso a área de implantação da LINDE insere-se na categoria de ‘Áreas industriais IN’ 
estando o projeto em conformidade com a política de qualificação do solo prevista para a área. 

2.4.2 Servidões condicionantes e equipamentos e infraestruturas 

Do ponto de vista da planta de condicionantes, constata-se que ao nível das restrições de 
utilidade pública o projeto em avaliação, o projeto de alteração não colide com nenhuma área de 
RAN ou REN. 

Ao nível das servidões administrativas verifica-se que na área de implantação da LINDE ocorrem 
as seguintes servidões administrativas: 

▪ Linha de distribuição de eletricidade (que alimenta o Posto de Transformação da LINDE) 
que atravessa o setor sudeste da área de intervenção; 

▪ Base Aérea da OTA (no caso das infraestruturas Aeroportos e Aeródromos). 

A servidão das linhas elétricas justifica a obrigatoriedade de manter distâncias mínimas entre os 

condutores e os edifícios, sendo que o projeto de alteração respeita essas distâncias mínimas 

(4 m). 

No que concerne à base aérea da OTA, a LINDE está abrangida pela 2.º zona de proteção, que 

segundo o artigo 4.º do Decreto 41791, cuja intervenção deverá ser precedida de autorização 

prévia da autoridade militar. 

2.5 Relação do projeto com outro(s) projeto(s) de desenvolvimento existente(s) ou 
proposto(s) na vizinhança 

O projeto de alteração da unidade industrial da LINDE não apresenta qualquer relação com outros 

projetos existentes ou propostos na vizinhança. 
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3. Descrição do projeto e das alternativas consideradas 

3.1 Objetivos e justificação do projeto 

A LINDE Portugal, membro do Grupo LINDE, situa o seu principal centro produtivo em Alenquer 
onde, para além de outras atividades, está instalada, desde 1997, a única fábrica de produção e 
enchimento de acetileno no país, bem como a mais recente Unidade de Separação de Gases do Ar 
do setor, em Portugal. 

A atividade da LINDE Portugal serve uma grande variedade de setores incluindo os sectores 
químico, alimentar, eletrónica, fabrico, primário e medicinal. 

A LINDE Healthcare, divisão Medicinal da LINDE, dedica-se à prestação de serviços e terapias que 
têm por base gases medicinais e farmacêuticos. Serviços que potenciam a atuação dos 
profissionais de saúde no seu dia a dia ajudando-os a prestar os cuidados médicos nos hospitais, 
clínicas, centros de cuidados intermédios, urgências e na casa dos doentes. 

Em Sines, a Linde possui um polo no qual enche gases medicinais e gases refrigerantes, 
procedendo ainda, pontualmente, ao armazenamento de amoníaco que importa por via 
rodoviária a partir da região da Catalunha em Espanha. 

É numa lógica de crescimento sustentável que surge o presente projeto que, no essencial diz 
respeito à instalação de: 

▪ um grupo liquefator na Unidade de Separação de Gases (NLU); 

▪ um centro de enchimento de produtos medicinais em substituição da unidade de Sines; 

▪ uma instalação de enchimento de gases refrigerantes em substituição da unidade de 
Sines; 

▪ uma nova área de armazenagem de produtos em substituição de Sines. 

No que diz respeito à instalação do liquefator na Unidade de Separação de Ar, esta nova 
instalação tem como objetivo um aumento da eficiência do processo o que se traduz diretamente 
numa redução de desperdício do processo produtivo ao mesmo tempo que reduz o rácio kw/m3 
de produto ou seja, esta redução será acompanhada de um aumento da eficiência energética da 
unidade de liquefação que pode chegar aos 25%. 

Até hoje, uma parte substancial do azoto produzido pela Unidade de Separação de Ar (ASU), 
perde-se sob a forma gasosa diluindo-se na atmosfera. A nova unidade NLU recolherá esse azoto 
gasoso, levando-o ao estado líquido para ser armazenado posteriormente no tanque de Azoto 
líquido (LIN Tank). 

A transferência das unidades de gases medicinais e de gases refrigerados de Sines para Alenquer, 
ou seja, para próximo de um dos principais centros populacionais do país permitirá aproximar a 
produção dos principais centros de consumo, melhorando a eficiência logística, o nível de serviço 
prestado pela empresa a um maior número de clientes e diminuindo as distâncias percorridas. 
Atualmente, no que diz respeito a gases medicinais, o centro de produção de Sines abastece toda 
a região a sul do Tejo, e, a norte do Tejo alcança a área até Leiria, sendo que a maior parte dos 
clientes se localiza na região da Grande Lisboa. 

Para que o centro de produção seja capaz de acomodar este crescimento de atividades será feita 
uma expansão, em área, para um terreno contiguo adquirido no final de 2018. Esta nova área 
será sobretudo dedicada à armazenagem de produtos estando ainda prevista a construção de um 
edifício (armazenagem/oficina). 
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No que diz respeito à armazenagem esta nova área terá áreas dedicadas ao armazenamento de 
acetileno, amoníaco (que deixará de ser armazenado em Sines), tanques e outros equipamentos 
para instalação em clientes. 

3.2 Caracterização das instalações existentes 

A LINDE PORTUGAL, LDA., é uma empresa que se dedica à produção e engarrafamento de gases 
industriais e medicinais (incluindo atividades PCIP e não PCIP), que possui em Alenquer uma 
instalação industrial para: 

▪ Produção e enchimento de acetileno; 

▪ Produção de gases do ar liquefeitos (oxigénio, azoto e árgon); 

▪ Enchimento de gases comprimidos em garrafas; 

▪ Produção e distribuição de hidrogénio; 

▪ Manutenção de garrafas (testes hidrostáticos, pintura); 

▪ Enchimento de gases especiais e suas misturas; 

▪ Fabrico de gelo seco. 

A instalação industrial da LINDE é composta por edifícios e espaço exterior destinado à 
armazenagem de garrafas. Possui igualmente um edifício administrativo que engloba as 
atividades administrativas da instalação industrial. 

No Anexo IV.A (Volume III) apresenta-se a Planta da instalação atualmente existente. 

Quadro 3.1- Áreas construídas (situação atual licenciada). 

Edifício 
Cércea 

(m) 

Volumetria 

(m3) 

N.º 

Pisos 

Área Bruta 
Construção 

(m2) 

Área de 
implantação 

(m2) 
Alvará Const. 

Administrativo 6,0 2335 2 778,24 389,12 182/1996 

Portaria 3,5 43 1 12,25 12,25 182/1996 

Enchimento de gases 5,4 5524 1 1032,60 1032,60 182/1996 

Homogeneização de Garrafas 4,0 288 1 72,00 72,00 182/1996 

Estação de Bombagem n.a. n.a. 1 18,90 18,90 
182/1996 

Nota 1 

Telheiro zona de picking e 
sorting 

6,7 1634 1 243,85 243,85 Nota 2 

Casa das Bombas 4,00 342 1 85,54 85,54 182/1996 

Edifício de Gelo Seco 4,00 315 1 78,78 78,78 Nota 2 

Depósito de Gases (Nota 3) 13 n.a. 1 56,00 56,00 182/1996 

Reservatório de água para 
incêndio 

3,5 342 1 97,80 97,80 182/1996 

Central de bombagem SCI 3,2 262 1 81,84 81,84 182/1996 
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Edifício 
Cércea 

(m) 

Volumetria 

(m3) 

N.º 

Pisos 

Área Bruta 
Construção 

(m2) 

Área de 
implantação 

(m2) 
Alvará Const. 

Edifício de fabrico de acetileno 15,1 3025 3 566,25 436,25 182/1996 

Tanques 10,0 n.a. n.a. n.a. 73,5 182/1996 

Telheiros de apoio 5,0 321 1 64,25 64,25 182/1996 

Edifício armazém e oficinas 7,74 5484 1 798,79 708,65 24/2017 

Casa da balança 3,5 48 1 13,70 13,70 128/2000 

Portaria nova 3,5 48 1 12,25 12,25 66/2019 

Torres de refrigeração 6,0 302 1 50,25 50,25 128/2000 

Casa das bombas 6,0 498 1 83,05 83,05 128/2000 

Oficinas da ASU 11,4 8533 1 750,50 750,50 128/2000 

Edifício coluna de 
fracionamento 

35 593 1 16,70 16,70 128/2000 

Subestação n.a. n.a. 1 202,82 202,82 128/2000 

PT 3,4 56 1 16,66 16,66 128/2000 

Depósitos ASU (Nota 4) 17,0 n.a. 1 301,60 301,60 128/2000 

Nota 1 – A Estação de Bombagem situa-se no local da antiga ETAR para tratamento das águas residuais 
domésticas. Essa ETAR entrou em funcionamento em 1996 e esteve a funcionar até ao ano de 2000, ano 
em que se efetuou a ligação à rede pública de esgotos. Atualmente a ETAR já não existe. O que existe nesse 
local, sendo uma área de cota inferior, é um tanque que recolhe as águas residuais domésticas para de 
seguida as bombear para a rede pública, localizada a uma cota superior. 

Nota 2 – Infraestrutura sem alvará. O Telheiro é feito em construção metálica simples, destinado a sorting e 
picking de cilindros. O edifício de fabrico de gelo seco feito numa estrutura aligeirada. 

Nota 3 – Depósitos de enchimento de gases: LIC (12,33 m de altura), LOX (12,97 m de altura); Lar (10,01 m 
de altura e LIN (11,5 m de altura). 

Nota 4 – Altura máxima é 17,0m (tanques LIN e LOX). 

No Anexo V (Volume III) apresentam-se cópias dos Alvarás de construção. 

Quadro 3.2- Áreas permeáveis e impermeáveis 

 Área (m2) 

Área total da parcela 26 760,00 (Nota 1) 

Área permeável 5 972,04 

Área impermeável 20 787,96 

Nota (1) – O valor da área da instalação da Linde constante da Licença Ambiental n.º 46/2008 é de 
27 760,00 m2. Contudo, segundo o levantamento topográfico realizado em 2017, a área efetiva da parcela 
na qual a instalação da Linde se implanta é de 26 760,00 m2. 
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3.2.1 Unidades produtivas 

A capacidade instalada para a produção de acetileno, hidrogénio, oxigénio, azoto e árgon é a 
seguinte: 

▪ Produção de Acetileno – 1 156,3 ton/ano3; 

▪ Produção de Hidrogénio - 44,20 ton/ano; 

▪ Unidade de Separação de Ar – a capacidade de produção centra-se nas 
40 994,65 ton/ano LOXeq (LOX equivalente é um indicador obtido através da conversão 
da massa de todos os gases do ar produzidos - Argon, Azoto e Oxigénio – em massa de 
oxigénio). 

A produção de acetileno e de hidrogénio constituem atividades PCIP. 

3.2.1.1 Produção de acetileno 

A instalação produz acetileno a partir de carbeto de cálcio num gerador de baixa pressão, 
destacando-se as seguintes etapas: 

▪ Produção de acetileno; 

▪ Descarga da cal e circuito de água de processo; 

▪ Depuração de acetileno; 

▪ Compressão; 

▪ Secagem; 

▪ Verificação do nível de solvente em quadros e garrafas; 

▪ Enchimento de quadros e garrafas; 

▪ Armazenagem. 

Para este fim, destacam-se como principais componentes da instalação: gerador de acetileno; 
instalação de purificação; gasómetro de armazenagem do acetileno produzido, regulando a sua 
produção; compressores de acetileno; secador de acetileno; rampas de enchimento de quadros e 
garrafas; equipamento para reparação de garrafas e filtro prensa para prensagem da cal e 
recuperação da água de processo. 

Todo o sistema, de armazenamento de matéria-prima (carbeto de cálcio), produção, 
armazenamento intermédio (gasómetro), purificação e enchimento, é estanque. 

Descrição do processo 

A matéria-prima Carbeto de Cálcio, é recebida em contentores impermeáveis de 1,8 ton. Após a 
verificação da conformidade com as especificações de qualidade, os contentores são 
armazenados no exterior, junto à fábrica de acetileno. 

O carbeto de cálcio é convertível em gás em cerca de 80-85% do seu peso, é armazenada num 
contentor impermeável à água com capacidade para 1,8 ton. É levada para o gerador com um 
cadernal e introduzida na tremonha sem presença de ar (sistema de inertização com azoto). 

O carbeto da tremonha é doseado para o gerador, onde decorre a reação química:  

CaC2 + 2H2O          C2H2 + Ca (OH)2 + calor 

                                                 
3 Na Licença Ambiental n.º 46/2008 consta o valor de 1051,2 ton/ano de capacidade instalada para a produção de acetileno. Contudo, esse valor 
está incorreto na medida em que à data foi calculado com base em pressupostos incorretos. Assim, segundo os cálculos realizados mais 

recentemente, o valor correto para a capacidade instalada de acetileno é de 1156,3 ton/ano. É com base neste valor que a avaliação, 
nomeadamente no que respeita ao consumo de recursos, materias-primas, etc., é apresentada no EIA. 
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Pela adição de água de processo (quantidade de água, no mínimo 10 vezes a quantidade de 
carbeto), é eliminado o calor desenvolvido por forma a que a temperatura da água no gerador 
não ultrapasse o valor-limite. 

O acetileno produzido no gerador chega ao gasómetro passando pelo lavador, que impede o 
retorno do gás no gasómetro, e ao mesmo tempo elimina uma parte das impurezas sólidas que 
acompanham o gás. 

O gasómetro funciona como regulador entre a produção de acetileno no gerador e a compressão 
a efetuar nos compressores. O peso da cúpula do gasómetro determina a pressão no gerador de 
acetileno e no depurador de gás que vem a seguir. 

Os resíduos sólidos (pedras, ferro-silício, coque), ficam retidos na parte inferior do gerador e são 
retirados e acondicionados regularmente, sendo este resíduo enviado para operador licenciado. 

Existe uma válvula hidráulica que funciona como proteção contra sobrepressões no gerador. Em 
caso de a pressão aumentar, esta vence a coluna de água existente e o acetileno é libertado para 
a atmosfera pelo topo da instalação, por forma a assegurar a sua dispersão em segurança. 

No caso de falha dos sensores de posição do gasómetro, o acetileno é descarregado para a 
atmosfera no gasómetro, de forma controlada, através de um tubo de segurança. 

Em caso de abaixamento da pressão no gerador - ex.: por descarga imprevista da água do gerador 
- o acetileno do gasómetro passa de volta  para o gerador através da tubagem. Assim é impedida 
a formação de vácuo e a entrada de ar no gerador. 

Purificação do acetileno 

O Acetileno vindo do gerador, é transferido para o gasómetro, sendo encaminhado para a 
instalação de depuração, depois ser arrefecido no permutador de calor. 

Composição do acetileno bruto: 

C2H2 + Impurezas (PH3 = 400 mg/kg4 e H2S = 700 mg/kg) 

Composição do acetileno depurado: 

▪ C2H2  99,5 % 

▪ PH3 menor que 20 ppm 

O acetileno bruto, vindo do gasómetro onde estava armazenado, é arrefecido de 70°C (temp. 
máx.) para 25°C no permutador, sendo de seguida retiradas as impurezas sólidas (pó), que ficam 
retidas no coque seco do filtro de coque. 

O acetileno será então purificado através da passagem por torres de lavagem para eliminação das 
impurezas - fosfinas e ácido sulfídrico.  

No primeiro conjunto de reservatórios de hidróxido de cálcio, é retirado o excesso de humidade 
do acetileno com o objetivo de reduzir a quantidade de ácido consumida por reação com esta 
humidade. 

Nas duas torres de lavagem ácida, as impurezas do acetileno são retidas por oxidação e dissolução 
na solução ácida. Uma vez que a reação é exotérmica, serpentinas de resfriamento instaladas na 
base de cada torre controlam a temperatura da solução. Estas serpentinas são abastecidas com 
água refrigerada por um “chiller” instalado remotamente fora da área Ex (atmosfera explosiva). 

Na torre de lavagem básica, o ácido residual é neutralizado com soda cáustica. Essa torre também 
está equipada com uma serpentina de refrigeração conectada ao “chiller” remoto. 

                                                 
4 C2H2 -acetileno; PH3 – fosfina; H2S – ácido sulfídrico 



 

 

Pág. 22 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

No segundo conjunto de reservatórios de hidróxido de cálcio é retirada a humidade residual do 
acetileno antes do filtro de partículas final. 

A unidade está equipada com entrada de azoto para inertização de todo o sistema nas operações 
de troca de cargas (hidróxido, ácido ou base) ou de manutenção. Os gases de purga são 
conduzidos à atmosfera em local seguro. 

Compressão 

O acetileno vindo da depuração, é comprimido pelos compressores até 25 bar, e introduzido nas 
garrafas preparadas para enchimento, através duma tubagem de alta pressão, depois de passar 
pelo secador de acetileno. 

Os compressores são arrefecidos por água com lubrificação de óleo. 

Secagem 

O acetileno comprimido, deixa os compressores saturado de água, sendo esta eliminada pelo 
secador. 

A adsorção é realizada num filtro molecular, que funciona segundo o princípio de alternância de 
pressão, com pressões variáveis entre 18 a 24 bar e temperatura de 30°C. 

A desadsorção (eliminação) da água para fora do filtro molecular, é conseguida pela passagem de 
uma corrente de gás seco sob pressão entre 0,2 a 0,5 bar e sob temperatura idêntica à de 
adsorção. 

A secagem do acetileno é feita num dos dois recipientes do secador, enquanto no outro 
recipiente ocorre a regeneração. 

A passagem dos dois adsorvedores de "SECAR" para "REGENERAR" é automática, por ação dum 
sistema de controlo pneumático. 

O gás é seco à temperatura de ponto de orvalho < -40°C. 

Enchimento de quadros e garrafas 

O acetileno é levado por tubagens de alta pressão dos compressores, para as rampas de 
enchimento de quadros e de garrafas, depois de passar pela secagem. 

No enchimento, o acetileno é dissolvido em acetona ou DMF5, que estão retidos numa massa 
porosa no interior das garrafas, a uma pressão de até 25 bar. O calor resultante é eliminado por 
aspersão dos chuveiros nas garrafas com água fria que circula em circuito fechado. 

Sistema de retorno de gás 

Este sistema tem por objetivo a recolha de gás residual e evitar o seu envio para a atmosfera. O 
sistema recebe gás das seguintes fases do processo: 

▪ Esvaziamento das garrafas de acetileno para reparação; 

▪ Esvaziamento de quadros e garrafas demasiado cheios; 

▪ Descompressão de recipientes e tubagens de acetileno de alta pressão, no final dos 
trabalhos; 

▪ Acetileno do depósito de condensados (quando se purgam os compressores). 

O gás de retorno é levado a um sistema de tubagem de acetileno de média pressão, passando 
pelo decantador de solvente. 

                                                 
5 DMF - Dimetilformamida 
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O decantador está cheio de água e anéis Rasching. A água serve para extrair o solvente. A 
segurança entre a baixa pressão e o sistema de retorno da instalação, é feito pelas válvulas anti-
deflagração. O gás de retorno é levado para o gasómetro. 

Circuito do subproduto hidróxido de cálcio 

Como resultado da reação, obtém-se leite de cal com 10-15 % de matéria sedimentável. 

A solução proveniente do gerador, é encaminhada sem pressão para o agitador sendo bombeado 
a baixa velocidade com a bomba para uma das torres de decantação de cal.  

Após a decantação, o precipitado – o leito de cal com cerca de 1/3 de cal e 2/3 de água - é levado 
para um filtro prensa, onde o teor de água é reduzido até cerca de 40%, resultando da filtragem 
cal seca e água que retorna ao processo. 

Descrição do circuito de água de processo 

A água utilizada no processo provém de um reservatório que recebe água da rede e a água de 
refrigeração da unidade de fracionamento de ar.  

Toda a água utilizada é de seguida recirculada, não existindo descargas de águas residuais: 

▪ Água de arrefecimento dos compressores é recirculada; 

▪ Água do arrefecimento de garrafas é recirculada; 

▪ A água do processo de decantação retorna ao processo. 

3.2.1.2 Produção de hidrogénio 

O hidrogénio é um gás produzido a partir da eletrólise da água, ou seja, em 4 células eletrolíticas 
onde passa água, é induzida uma corrente elétrica que vai partir a molécula de água (H2O), dando 
origem a hidrogénio e oxigénio. O hidrogénio é purificado e posteriormente comprimido num 
conjunto de garrafas montadas em cima de uma plataforma por forma a permitir o seu transporte 
rodoviário. O oxigénio não é aproveitado, sendo libertado para a atmosfera. 

3.2.1.3 Unidade de fracionamento de ar (produção de oxigénio, azoto e árgon) 

O processo de fracionamento do ar consiste em separar os seus componentes pela sua diferença 
de ponto de liquefação. 

Para obtenção das baixas temperaturas necessárias, o ar é comprimido, refrigerado e expandido 
de forma controlada numa torre de retificação. A expansão dá-se com queda acentuada da 
temperatura, liquefazendo sucessivamente os componentes do ar. 

Os líquidos assim obtidos são armazenados em tanques criogénicos isolados a vácuo ou com 
Perlite e transportados em cisternas criogénicas até os locais de utilização. 

Separação de partículas 

O ar atmosférico aspirado é filtrado em filtros de partículas. 

1ª Compressão 

Um compressor de ar aspira o ar atmosférico previamente filtrado, sendo o compressor 
arrefecido por intermédio de um circuito de água de refrigeração. O ar comprimido é arrefecido 
num permutador com etilenoglicol, que por sua vez é arrefecido num grupo frigorífico refrigerado 
com amoníaco. Os vapores de óleo são retidos num separador. A humidade do ar que condensa é 
retirada num purgador. 
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Secagem 

A secagem e remoção do dióxido de carbono é feita em baterias de secagem com peneiras 
moleculares. A instalação dispõe de duas baterias que operam alternadamente em um ciclo de 
secagem e regeneração com ar aquecido. A operação é automática. 

2ª Compressão 

O compressor de reciclo recircula o ar para compressão e posterior expansão para obtenção de 
frio. Tal como o anterior, é arrefecido através do circuito de água de refrigeração. O ar 
comprimido é arrefecido num permutador com etilenoglicol, que por sua vez é arrefecido num 
grupo frigorífico refrigerado com amoníaco. 

Turbina de expansão/ booster6 

O booster recupera a energia do gás expandido na turbina antes da entrada na coluna de 
retificação e utiliza-a para comprimir adicionalmente (3ª compressão) o ar após o segundo 
compressor. 

Separação 

O ar proveniente da turbina é expandido em colunas de retificação constituídas por pratos de aço 
inoxidável empilhados verticalmente ou enchimentos especiais e isolada termicamente com 
Perlite dentro da chamada “caixa fria”. 

Ainda dentro da caixa fria, existe um permutador principal que realiza todas as trocas de calor 
entre pontos da instalação de forma a otimizar o rendimento. 

No processo de separação, pelo topo da coluna sairá azoto gasoso que é aproveitado para trocas 
de frio, sendo retirado o azoto líquido numa parte superior da coluna, e o árgon e oxigénio líquido 
pelo fundo.  

Desta forma existe uma bomba de oxigénio líquido colocada na base da coluna de baixa pressão, 
que transfere o líquido desta para o tanque de armazenagem e recircula o oxigénio líquido para a 
coluna de média pressão, para trocas de calor. 

Colocada na base da 2ª coluna de árgon cru, outra bomba circula o árgon líquido para a 1ª coluna 
de Argon cru. 

Armazenagem 

A instalação possui os seguintes tanques para armazenamento de produto: 

▪ tanque de Oxigénio líquido (capacidade 800 000 litros); 

▪ tanque de Azoto líquido (capacidade 800 000 litros); 

▪ tanque de Argon líquido (110 000 litros); 

▪ tanque de Azoto líquido (back up). 

Os dois primeiros são tanques a baixa pressão isolados com Perlite. Os outros dois são isolados a 
vácuo.  

Enchimento de cisternas 

O enchimento das cisternas é feito pela parte inferior dos tanques, que está equipada com um 
sistema de válvulas, bombas, flexíveis e indicador de pressão que permitem realizar a operação 
em segurança. 

                                                 
6 Reforço da bateria 
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Circuito de refrigeração de amoníaco 

Este circuito tem como função arrefecer o etilenoglicol utilizado nos permutadores dos 
compressores e é constituído por um reservatório com amoníaco, um compressor e um 
permutador. 

Circuito de água de refrigeração 

A instalação possui um sistema de refrigeração em circuito semifechado, composto de um sistema 
de captação de água (com 2 bombas), duas torres de refrigeração, três bombas e um sistema de 
tratamento da água. O enchimento do sistema e a reposição das perdas por evaporação são 
feitos, automaticamente, a partir de água da rede pública. 

O tratamento de água é efetuado com ácido sulfúrico para correção do pH, um fungicida e um 
biocida. Os ciclos de desconcentração funcionam em função do controlo da condutividade da 
água. 

A água de refrigeração pode ter dois destinos: 

▪ Reservatório de água para a produção de acetileno; 

▪ Ribeira que passa ao lado da instalação. 

3.2.1.4 Enchimento de gases 

Nesta instalação, são cheios os seguintes gases: 

▪ Oxigénio e suas misturas; 

▪ Argon e suas misturas; 

▪ Azoto e suas misturas; 

▪ Dióxido de carbono. 

Os gases aqui referidos são constituintes do ar (oxigénio, azoto e árgon) não apresentando 
toxicidade, o mesmo se passando com o dióxido de carbono. 

Os depósitos possuem gases no estado líquido e são abastecidos por intermédio de cisternas 
criogénicas. O processo de abastecimento obriga ao arrefecimento da bomba da cisterna e 
flexíveis de enchimento havendo uma evaporação do gás que será caracterizada mais adiante. 

Os depósitos criogénicos para armazenagem destes gases no estado líquido possuem um 
reservatório interno de aço inoxidável e um externo de aço ao carbono, existindo vácuo entre 
ambos de forma a não permitir trocas de calor com o exterior. 

Em condições normais de operação não existe vaporização de gases, possuindo estes 
reservatórios duas válvulas de segurança calibradas para a sua pressão máxima de forma a aliviar 
a pressão do recipiente caso haja um aumento de pressão devido a alguma anomalia de 
funcionamento. 

A bombagem dos gases é feita no estado líquido por intermédio de bombas criogénicas de 
deslocamento positivo, sendo o gás conduzido para os vaporizadores constituídos por tubagens e 
alhetas de alumínio que permitem o contacto do gás líquido com a temperatura ambiente, 
passando ao estado gasoso. 

As linhas de pressão, tanto do depósito como após a bomba e vaporizador, são protegidas por 
válvulas de segurança.  

O enchimento de ar comprimido é efetuado a partir de um compressor lubrificado a óleo, o qual 
capta o ar atmosférico e o comprime. Este compressor possui um sistema de purgas automáticas 
de condensados, que são recolhidos em recipiente próprio. 
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Uma vez que este ar tem de ser isento de contaminantes existe após o compressor, um sistema 
de filtragem constituído por cargas de carvão ativado específicas com um sistema de regeneração 
das mesmas. 

Os gases são cheios em garrafas apropriadas para as pressões de enchimento utilizadas, e esta 
etapa consiste em averiguar se estas possuem condições de segurança para puderem ser cheias. 
Caso exista ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidas, são encaminhadas para a 
rampa de provas para serem inspecionadas. 

Antes do enchimento das garrafas é descarregado para a atmosfera o seu gás residual, sendo 
feito vácuo às garrafas no caso dos gases medicinais e de alta pureza. 

No enchimento poderemos distinguir três situações: 

▪ Enchimento de gases comprimidos que são cheios por pressão; 

▪ Enchimento de gases liquefeitos (CO2) cujo enchimento é controlado por peso; 

▪ Enchimento de misturas de gases do ar com CO2 podendo estas serem cheias por peso 
ou por pressão. 

No caso dos enchimentos por pressão existe no final do enchimento uma despressurização das 
tubagens sendo o gás remanescente conduzido para a atmosfera. 

3.2.1.5 Manutenção de garrafas 

Neste sector realiza-se a manutenção de garrafas, assim como a realização das provas hidráulicas 
supervisionadas por entidade oficial. 

Antes de ser efetuada qualquer intervenção numa garrafa é descarregado o seu gás residual de 
acordo com as práticas mais seguras e protetoras do ambiente, definidas na literatura, como o 
Doc EIGA IGC 30/99 “A code of practice for the disposal of gases”. 

Sempre que exista no exterior da garrafa vestígios de óleos, gorduras ou outras substâncias, estes 
são limpos com um solvente vulgar. Caso a sujidade se verifique ao nível das válvulas, esta 
limpeza é efetuada com um solvente aquoso específico uma vez ser o solvente considerado eficaz 
para limpeza de materiais que vão estar em contacto com oxigénio. 

A escovagem é efetuada numa cabine fechada com um sistema de despoeiramento, em que duas 
escovas de aço deslizam em movimento verticais ao longo da garrafa, retirando toda a tinta e 
limpando a sua superfície, tornando visível eventuais danos. 

O filtro de despoeiramento consiste numa unidade compacta com sacos filtrantes horizontais 
para separação ar/sólido de poeiras em fase fluida, constituído por andares com funções de 
aspiração, recolha e separação de poeiras. A saída deste filtro constitui uma fonte de emissão, 
encontrando-se devidamente caracterizada. 

A operação de retirar a válvula consiste unicamente em desenroscar a válvula da garrafa com 
auxílio de uma máquina própria. 

A operação de desgravação apenas é efetuada em garrafas nas quais seja necessário apagar 
algumas gravações excedentárias e é efetuada numa cabine insonorizada. 

O teste hidrostático consiste em fixar as garrafas num sistema concebido para o efeito, enchê-las 
com água e pressurizá-las à pressão de teste. Após permanecerem pressurizadas o tempo 
estabelecido, são visualizadas eventuais deformações que indiciem fragilizações da garrafa e de 
seguida são marcadas com uma pistola pneumática ou punção. 

A água para a realização dos testes provém da rede pública de abastecimento, sendo recirculada 
e após saturação, enviada para os depósitos de decantação da unidade de acetileno, não havendo 
desta forma descarga de águas residuais. 
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A secagem do interior das garrafas é efetuada através da sopragem de ar quente para o seu 
interior. Garrafas destinadas a gases de alta pureza são secas utilizando-se Argon ou azoto numa 
cabine aquecida. Esta operação apenas corresponde a roscar a válvula na garrafa até um torque 
determinado, utilizando-se um vedante na rosca da válvula. 

A pintura das garrafas é efetuada a rolo ou com um air-less, sendo utilizadas tintas de base 
aquosa com baixo teor de compostos orgânicos voláteis. A câmara de pintura possui um sistema 
de aspiração de partículas nebulizadas que ficam retidas num sistema de filtros. 

A extração da câmara de pintura constitui uma fonte de emissão, encontrando-se devidamente 
caracterizada. 

A secagem das garrafas é conseguida pela sua exposição ao ar atmosférico à temperatura 
ambiente, numa área a seguir à zona de pintura. Por forma a evitar a acumulação de substâncias 
potencialmente tóxicas, as garrafas estão sobre um sistema de extração de ar, por baixo do qual é 
possível também injetar ar quente.  

A saída deste extrator constitui uma fonte de emissão, encontrando-se devidamente 
caracterizada. 

Após as garrafas secas, são colocados os rótulos de identificação do gás. 

3.2.1.6 Enchimento de gases especiais e suas misturas 

Como gases especiais e misturas, entendem-se os gases com purezas elevadas e misturas de 
diversos componentes para o interior de uma mesma garrafa. Neste processo, e utilizando os 
gases armazenados nos depósitos referidos nos pontos anteriores, ou em garrafas individuais, 
misturam-se os diversos componentes nas mais variadas proporções, analisando-se no final para 
se confirmarem as quantidades introduzidas. 

3.2.1.7 Produção de gelo seco 

A produção de gelo seco consiste em expandir dióxido de carbono líquido que se encontra 
pressurizado a baixas temperaturas, convertendo-se parcialmente em sólido e outra parte em 
gás.  

3.3 Caracterização do projeto de alteração 

A unidade encontra-se em funcionamento e a intervenção que se pretende realizar será 
localizada em apenas algumas partes da instalação existente e numa parte de um terreno 
adjacente. 

Em termos globais as alterações previstas consistem na redefinição do layout global da instalação 
através da desativação da unidade de produção de hidrogénio, instalação de uma unidade de 
liquefação de azoto associada à Unidade de Separação de Ar (ASU), construção de 
armazém/oficina, construção de telheiros, aumento de área de armazenagem e otimização da 
circulação de veículos na instalação, entre outras pequenas alterações que se descreverão mais 
abaixo. 

Apesar do valor relativo à capacidade instalada de acetileno constante na Licença Ambiental ser 
de 1051,2 ton/ano, na realidade, tal como já anteriormente referido, o valor correto é de 
1156,3 ton/ano. Nesse sentido, a capacidade instalada de acetileno mantém-se igual à 
atualmente existente. A capacidade instalada da unidade de separação de ar será alterada devido 
à instalação de uma unidade de liquefação de azoto (NLU). As capacidade instaladas serão: 

▪ Produção de Acetileno: 1 156,3 ton/ano; 

▪ Unidade de Separação de Ar: 83 754 Ton LOXeq/ ano (LOX/LIN/LAR). 
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As alterações à unidade da LINDE serão implementadas em duas parcelas (Figura 3.1). A parcela 
delimitada pelo polígono roxo, corresponde às atuais instalações da LINDE, e uma segunda 
parcela, a sul, que corresponde a um terreno adjacente que foi adquirido para ampliação das 
instalações e que possui uma área de 23 640 m2. 

 
Figura 3.1– Identificação das parcelas afetas ao projeto. 

O presente projeto foi pensado num design funcional, otimizando o espaço disponível e 
agrupando as diferentes atividades numa área comum. Essa distribuição permite atuar numa área 
específica do novo terreno, deixando parte dele disponível para ações futuras. 

A área de implantação do aterro será de 7700 m2, sobre o qual serão implantadas as áreas de 
armazenagem de amoníaco, acetileno, gases fluorados e tanques de grande capacidade vazios 
para cliente e um edifício (armazém/oficina). 

Também se consideraram novas entradas para facilitar o fluxo de veículos. Procurou-se a melhor 
solução para cada atividade, pelo que serão marcados diferentes fluxos que permitam minimizar 
a interferência entre eles. Por exemplo, o fluxo dos ‘Gases Industriais’ usará o portão 1 para a 
entrada e o portão 4 para saída, gases medicinais o portão 1 para a entrada e o portão 2 para a 
saída e instalações em clientes (CES) o portão 4 para entrada e saída. O portão 3 será utilizado 
apenas para veículos cisterna. 

Assim, as alterações a realizar são: 

▪ No interior da instalação existente: 

o Desativação da unidade de produção de Hidrogénio; 

o Conversão do edifício Armazém/Oficinas num edifício de gases medicinais 
(alteração da configuração interior) e instalação de um telheiro; 

o Instalação de um casoto técnico junto ao edifício de gases medicinais para 
compressores de ar medicinal; 
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o Instalação ESP (equipamento sob pressão) LOX (oxigénio líquido e bombagem 
junto ao novo edifício de gases medicinais); 

o Alterações na área de gases industriais - demolição de telheiro existente e 
alteração da zona do parque de garrafas de acetileno, verificação de garrafas e 
stock de garrafas cheias e criação de dois telheiros nas zonas de picking e sorting;  

o Instalação de uma unidade de liquefação de azoto junto à unidade ASU existente; 

o Instalação de uma nova torre de refrigeração para apoio à unidade NLU; 

o Construção de edifício de tratamento de envases e reservatórios de refrigerantes 
(parcialmente na área de expansão). 

▪ Na área de expansão 

o Construção de um novo edifício Armazém/Oficina; 

o Criação de áreas para armazenamento de stock. 

Como resultado de outras análises funcionais e decisões internas deixar-se-á de reutilizar água 
para rega, ficando ativo apenas um ponto de descarga de água (EH1) e desativar-se-ão as fontes 
de emissão pontuais para a atmosfera (FF2 e FF3) ficando apenas ativa uma fonte de emissão 
pontual. 

No Anexo IV.B (Volume III) apresenta-se a planta global da unidade com identificação das 
alterações propostas. 

Para além destas alterações serão realizadas um conjunto de intervenções que não intervindo 
com qualquer processo produtivo ou de armazenagem são consideradas alterações 
complementares ao presente projeto. Essas alterações constam do capítulo 3.9 – Projetos 
Associados ou Complementares. 

Estando o projeto de alteração inserido em duas parcelas, é apresentado um quadro sinóptico 
para cada parcela (Quadro 3.3 e Quadro 3.4). Em termos totais, considerando as duas parcelas, 
ocorrerá um aumento de 2 228,59 m2da área de implantação e de 6 523,61 m2 de área 
impermeabilizada. 

Quadro 3.3- Quadro sinótico – parcela da instalação existente. 

    Proposto Regulamentar 

a Área do terreno, As a) 26.760,007 - 

b Área de Cedências b) 0,00 - 

c Área de Implantação existente (m²) c) 4.800,66 - 

d Área de  Implantação adicional proposta  (m²) d) 1.478,59 - 

e Total de Área de Implantação, Sai, (existente - demolição + proposta) e) 6.035,80 14.960,00 

f Coef. de Afectação do Solo, CAS (ou índ. de Ocupação de solo, Io) f) 0,23 0,50 

g Área de Construção Existente (m2) g) 5.034,85 - 

h Área de Construção adicional proposta (m2) h) 1.420,81 - 

i Total de Área de Construção, Sac i) 6.455,66 - 

i2 Coef. de Ocup. do Solo, COS (ou Índ. de Utilização do solo, Iu ) i2 0,24 - 

j Cércea máx. (m) j) 35,00 10,00 

k Área de Zonas Verdes (m²) k) 5.248,69 - 

l Total de Área Permeável (m²) l) 5.248,69 1.484,80 
               em zonas verdes e terreno natural (As1) 4.458,86 - 
               em gravilha (As2)  789,83  

                                                 
7 Valor real da área do terreno obtido mediante levantamento topográfico realizado em 2017. No entanto, o valor que consta da Licença 
Ambiental n.º 46/2008 é de 27 760 m2. 
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    Proposto Regulamentar 

               em arruamentos, cais, passeios (pavê/betão/betumin.) (As4) 15.475,51 - 

m Total de Área Impermeável, ΣAimp (m²) m) 21.511,31 - 

n Índice de Impermeabilização, Iimp (em %) n) 80,39 - 

o Lugares de Estacionamento Ligeiro (un.) o) 42,00 39,00 

p Lugares de Estacionamento Pesado (un.) p) 5,00 5,00 

q Volumetria (m3) q) 46.873,98 149.600,00 

r Coeficiente Volumétrico (m3/m2) r) 1,75 4,50 

Quadro 3.4- Quadro sinótico – parcela da área de expansão. 

    Proposto  Regulamentar 

a Área do terreno, As a) 23.640,00  

b Área de Cedências b) 0,00   

c Área de Implantação existente (m²) c) 0,00  

d Área de  Implantação adicional proposta  (m²) d) 750,00   

e Total de Área de Implantação, Sai, (existente + proposta) e) 750,00  

f Coef. de Afectação do Solo, CAS (ou índ. de Ocupação de solo, Io) f) 0,03 0,50 

g Área de Construção Existente (m2) g) 0,00  

h Área de Construção adicional proposta (m2) h) 912,70   

i Total de Área de Construção, Sac i) 912,70  

i2 Coef. de Ocup. do Solo, COS (ou Índ. de Utilização do solo, Iu ) i2 0,04   

j Cércea máx. (m) j) 9,78 10,00 

k Área de Zonas Verdes (m²) k) 17.839,74   

l Total de Área Permeável (m²) l) 17.839,74 209,92 
               em zonas verdes e terreno natural (As1) 17.684,74  

               gravilha (As2) 155,00  

               em arruamentos, cais, passeios (pavê/betão/betumin.) (As4) 5.050,26 - 

m Total de Área Impermeável, ΣAimp (m²) m) 5.800,26   

n Índice de Impermeabilização, Iimp (em %) n) 24,54  

o Lugares de Estacionamento Ligeiro (un.) o) 0,00   

p Lugares de Estacionamento Pesado (un.) p) 0,00  

q Volumetria (m3) q) 6.600,00   

r Coeficiente Volumétrico (m3/m2) r) 0,28 4,50 
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No Anexo IV.C e IV.D do Volume III apresenta-se o layout final da unidade após a implementação 
das alterações descritas. 

Desativação da unidade de hidrogénio 

A unidade de produção de hidrogénio será desativada. 

A unidade está montada dentro de 1 contentor marítimo, transportável, e será removida sendo 
dado o correto tratamento aos resíduos dai resultantes. No Anexo VI (Volume III) apresenta-se o 
plano de desativação desta unidade. 

Unidade de Gases Medicinais (Health Care) 

A atividade de enchimento de gases medicinais será localizada no atual edifício armazém/oficina 
localizado junto à portaria. Este edifício, já existente, sofrerá uma remodelação ao nível interior, 
para poder acolher as novas atividades que lhe estão destinadas, como o enchimento e 
armazenagem de garrafas de gases medicinais (oxigénio e ar medicinal). No exterior será 
colocado um telheiro. 

Apresenta uma área de implantação (AI) de 708,65 m2, área bruta de construção de 798,79 m2, 
cércea máxima de 7,74 m e uma volumetria de 5 484,95 m3. 

Junto ao edifício será construída uma nova área para a instalação de um equipamento sob 
pressão, designado por ESP LOX e será instalado um casoto técnico com uma área de implantação 
de 25,00 m2 e uma altura de 2,50 m, destinado à instalação dos compressores de ar comprimido 
medicinal. Este casoto será forrado interiormente com isolamento acústico para atenuação do 
ruido. 

Alterações nos gases industriais  

Serão efetuadas alterações na zona do parque de garrafas de acetileno, verificação de garrafas e 
estoque de garrafas cheias existentes em frente ao edifício de enchimento dos gases tendo-se 
como objetivo adequar o picking e sorting. Será demolido o telheiro existente construindo-se dois 
novos telheiros (zonas de picking e sorting). 

Unidade de Liquefação de azoto (NLU) e nova torre de refrigeração 

Na unidade de separação de gases, a retificação dos gases no ar é obtida devido aos diferentes 
pontos de ebulição dos mesmos que se querem produzir: oxigénio, azoto e argon. 

Durante o processo, e levando em consideração que o azoto é o que tem o menor ponto de 
ebulição e é encontrado na maior proporção na atmosfera, é necessário devolvê-lo, pois, caso 
contrário, o processo seria muito caro e exigiria muita energia. 

Este desperdício de azoto gasoso com o mesmo grau de pureza do LIN produzido pela ASU, tem a 
possibilidade de ser recolhido e arrefecido até ao ponto de liquefação, e armazenado como 
produto acabado no tanque de LIN. 

Para tal, será instalada uma Unidade de Liquefação de Azoto (NLU – Nitrogen Liquefaction Unit). 

A capacidade de refrigeração necessária para a operação do liquefator, para cobrir as perdas de 
troca de calor e fornecer frio para a liquefação, é produzida por um sistema de um compressor 
multi-estágio de reciclagem de azoto e conectado a uma unidade de turbina de expansão e 
booster. E pré arrefecido em permutadores de calor após cada estágio de compressão. 

O azoto de baixa pressão é comprimido na parte de alimentação do compressor centrífugo de 
vários estágios, recicla e comprime o azoto a cerca de 33 bar. 

Este azoto é comprimido ainda mais no booster da turbina para cerca de 48 bar, e entra no 
permutador de calor da Caixa Fria do liquefator. O fluxo deixa o permutador de calor dividindo o 
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fluxo em níveis diferentes. Uma parte do fluxo vai para a turbina de expansão, onde expande para 
cerca de 5,8 bar, deixa parte do arrefecimento (adquirido pela expansão ) no permutador e recicla 
de volta ao compressor. O outro fluxo expande para a coluna separadora, de cerca de 47,5 bar 
para 5,8 bar. 

Uma parte do azoto líquido separado passa pelo arrefecedor até ao tanque de produto, e outra 
parte volta como fluxo expandido para arrefecer o LIN. 

O gás de flash encontra o fluxo de saída e recicla de volta para a parte de alimentação de gás do 
compressor. 

As perdas de gás e líquido são compensadas, realimentando o gás de baixa pressão de saída da 
unidade de separação de ar, para o compressor de alimentação. 

Todo este sistema é altamente eficiente, pois todo o gás de entrada já se encontra purificado, só 
necessitando por isso de ser liquefeito, obtendo-se um produto final, o que de outra forma seria 
um desperdício do processo. 

Esta unidade permitirá: 

▪ produzir azoto líquido: 3.350 Nm3/h, que seria libertado na atmosfera como desperdício 
do processo; 

▪ melhorar o consumo de energia específico, produzindo uma melhoria na eficiência de 
25%. 

Estima-se, na sua capacidade máxima, uma produção líquida adicional de 24.989 T/ano de azoto 
líquido (aumento de 36% na produção de azoto líquido). 

O funcionamento da NLU implicará o incremento do consumo de água e a produção de águas 
residuais cuja composição e concentração no ponto de descarga não apresentará variações 
significativas com a qualidade descarregada atualmente. 

Não haverá emissões gasosas emitidas para a atmosfera. Devido à operação do processo, algum 
azoto gasoso (componente do ar) é ocasionalmente libertado na atmosfera, por não poder ser 
armazenado naquele momento. 

A NLU será implantada numa área adjacente ao edifício ‘oficinas ASU’ atualmente 
maioritariamente ocupada por espaço verde e gravilha. 

Em termos de parâmetros construtivos destacam-se os seguintes: a casa das máquinas terá 8,5 m 
de altura e 97 m2 de área de implantação. A caixa fria (coldbox – Y3610) terá 13,5 m de altura de 
11,25 m2 de área de implantação. O tanque de armazenamento de azoto líquido (D7332) terá 
23 m de altura e área de implantação de 14 m2. 

A Torre de refrigeração tem como objetivo o arrefecimento da água, que é aquecida pela sua 
passagem pelos permutadores de calor existentes nos equipamentos da ASU/NLU. 

É constituída por um sistema de entrega de água aquecida pelo processo, um sistema de 
distribuição de água, um tanque coletor de água, e com um ventilador de extração de ar no topo. 

A água proveniente do processo, é distribuída por meio de chuveiros, encontrando uma 
contracorrente de ar que evapora uma parte da água e provoca um arrefecimento na restante. O 
ventilador de extração no topo, faz entrar na torre de refrigeração o ar mais fresco e seco, que 
arrefece o chuveiro de água, arrastando consigo uma parte da humidade. 

Durante o processo de evaporação a água arrefecida é depositada no tanque coletor, e por meio 
de uma bomba, transferida novamente pelo sistema e arrefecendo os equipamentos do processo. 

Aa água de refrigeração passa por um sistema de tratamento de água para proteção contra a 
corrosão, depósitos calcários e depósitos de sólidos. 
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A nova torre de refrigeração terá 8 m de altura (base mais 6 m) e área de implantação de 27 m2. 

Serão executadas análises e inspeções periódicas para comprovar o correto funcionamento da 
torre de refrigeração e do tratamento de água tal como já se realiza atualmente para as torres 
existentes. As dosagens serão ajustadas de acordo com o aumento do caudal de água de 
arrefecimento. 

No Anexo IV.E (Volume III) apresenta-se a implantação da NLU imediatamente a sul do edifício da 
ASU e da nova torre de refrigeração imediatamente a norte das torres existentes. 

Edifício de tratamento de envases e reservatórios de gases refrigerantes (gases fluorados) 

Numa área adjacente ao edifício de acetileno será construído um novo edifício para encher os cilindros 
e acondicionar os recipientes. Este edifício terá uma tipologia idêntica ao edifício do Gelo Seco já 
existente. 

Novo Edifício Armazém e Oficinas/Instalações em Clientes  

O armazém atual (que dá lugar à unidade de gases medicinais) será transferido para um novo 
edifício a ser construído na área de expansão para armazenamento de peças e itens que se 
vendem a clientes ou para utilização interna. Em anexo ao armazém será construída outra nave 
para oficina de apoio às instalações do ‘Departamento de Instalações em Clientes’ (CES). 

Terá também uma componente de serviços administrativos (gabinetes, salas de reunião, WC). 

No total o edifício terá 750 m2 de área de implantação e 9,78 m de cércea. 

Novas áreas para armazenamento de stock 

No terreno no qual será efetuada a expansão da unidade estão previstas novas áreas de 
armazenamento, nomeadamente: 

▪ Área de armazenagem de acetileno; 

▪ Área para armazenamento dos depósitos dos clientes vazios, a qual irá ocupar cerca de 
2000 m2 (armazenagem CES); 

▪ Área de armazenamento de amoníaco a qual ocupará 600 m2. 

3.4 Redes de infraestruturas  

A unidade atualmente existente possui infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem 
que permitem o normal funcionamento da instalação. A rede de drenagem existente na 
instalação é separativa, sendo composta por uma rede de drenagem de águas residuais 
domésticas, uma rede de drenagem de águas residuais industriais e de uma rede de drenagem de 
águas pluviais. Estas redes são independentes e desenvolvem-se em separado até ao seu ponto 
de descarga. 

Com o projeto de alteração, existindo a expansão da unidade para uma parcela adjacente será 
necessário adequar as redes existentes (Planta no Anexo IV.F no Volume III). 

3.4.1 Rede de abastecimento de água 

A origem de água consumida na instalação é exclusivamente da rede pública. Com a ampliação da 
unidade a rede será adequada à ampliação sendo estendida ao novo edifício/armazém assim 
como ao novo reservatório de água para incêndio. 

Existem dois pontos distintos de abastecimento um deles para a Unidade de Separação de Ar e 
outro para a restante fábrica. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de alteração da unidade industrial da LINDE (Projeto DOURO) 
                                                                                                                                   Pág. 35 de 300 

No Anexo IV.F do Volume III apresenta-se a planta da unidade com a rede de abastecimento de 
água. 

3.4.2 Rede de drenagem de águas residuais domésticas 

O sistema de drenagem de águas residuais domésticas recolhe os efluentes provenientes dos 
dispositivos sanitários dos edifícios através de ramais de descarga. Estes ramais são 
encaminhados até à rede de coletores enterrados que se liga à rede exterior enterrada, composta 
por caixas de visita e por coletores enterrados, que encaminham os efluentes de forma gravítica 
até a um ponto baixo do centro fabril onde existe uma estação elevatória e onde no passado 
(entre 1996 e 2000) existia uma ETAR para tratamento desses efluentes. Posteriormente, os 
efluentes recolhidos nesse local são encaminhados através da sua pressurização até à caixa do 
ramal de ligação à rede pública. 

No Anexo IV.F do Volume III apresenta-se a planta da unidade com a rede de drenagem de águas 
residuais domésticas.  

3.4.3 Rede de drenagem pluvial 

As águas residuais pluviais são as águas das chuvas recolhidas pela cobertura dos edifícios, e 
telheiros caleiras e sumidouros nos pavimentos. 

A rede existente desenvolve-se de forma gravítica ao longo da instalação até ao ponto de ligação 
à linha de água. 

As águas das coberturas dos edifícios e dos telheiros são recolhidas através de caleiras, cuja 
secção se encontra definida em projeto. Estas caleiras apresentam inclinação longitudinal, por 
forma a possibilitar o encaminhamento dos efluentes recolhidos até aos tubos de queda 
respetivo, que dispõem de ralos de pinha no seu topo. Estes tubos de queda encontram-se ligados 
à rede enterrada composta por caixas e coletores.  

As águas do pavimento são recolhidas por sumidouros e caleiras com grelha que se encontram 
ligados à rede enterrada. 

No ponto mais baixo da zona da instalação a ampliar será implantada uma estação elevatória que 
permitirá a elevação das águas pluviais recolhidas até a um ponto onde será possível a ligação 
gravítica à rede, mantendo a ligação ao atual ponto de descarga (licenciado pela ARH) na linha de 
água existente. 

No limite sul da zona a ampliar está prevista a instalação de uma valeta, que permitirá a recolha 
dos efluentes e o seu encaminhamento para a rede enterrada de águas pluviais. Esta valeta 
impede que a lâmina de água resultante do escoamento superficial no pavimento da zona de 
armazenagem exterior atinja o talude de transição entre a zona a intervencionar e a futura zona 
de expansão. 

No Anexo IV.F do Volume III apresenta-se a planta da unidade com a rede de drenagem de águas 
pluviais. 

3.4.4 Rede de drenagem águas residuais industriais 

As únicas águas residuais industriais geradas têm origem na Unidade de Separação de Ar. 

Quando existe necessidade de descarga de água esta é encaminhada através de tubagens 
subterrâneas até um tanque localizado junto à fábrica de acetileno. Esta água residual é 
parcialmente aproveitada para o processo de enchimento do acetileno. O excedente é 
encaminhado para o ponto de descarga na ribeira do Luado (EH1) por ação gravítica. 

No Anexo IV.F do Volume III apresenta-se a planta da unidade com a rede de drenagem de águas 
residuais industriais. 
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3.5 Construção 

Na parcela atualmente ocupada será necessário adaptar as estruturas aí existentes ao novo layout 
final pelo que aí ocorrerão: 

▪ Operações de demolição de estruturas existentes (ex. telheiro, desmantelamento da 

unidade de hidrogénio); 

▪ Construção das novas estruturas (ex. telheiros, armazém/oficina, unidade de liquefação 

de cloro, etc.). 

Na parcela da instalação existente todas as novas estruturas serão instaladas à cota do terreno 
existente não sendo assim necessário proceder à remoção ou transporte de grandes volumes de 
inertes. A profundidade máxima das escavações para implantação das fundações das novas 
estruturas será 2m abaixo da cota do pavimento. 

Na parcela sobre a qual a unidade será ampliada, antes do início das operações de edificação e 
infraestruturação, será necessário realizar um conjunto de operações de preparação do terreno: 
Procede-se à desmatação da área (essencialmente vegetação herbácea) seguindo-se a 
movimentação de terras. 

3.5.1 Preparação do terreno 

As principais atividades associadas à preparação do terreno são: 

▪ Desmatação; 

▪ Movimentações de terras. 

Desmatação 

O processo de desmatação refere-se aos trabalhos de limpeza do revestimento vegetal existente 
na área intersectada pela terraplenagem. Destes trabalhos consta a remoção das oliveiras 
presentes no local em condições de serem transplantadas na área adjacente, do material 
herbáceo aí existente e da camada superficial de aproximadamente 0,10 m. A área a desmatar 
será de cerca de 12 700 m2, envolvendo a área de implantação direta do aterro sobre o qual o 
projeto será implantado (7700m2) e a área adjacente que possibilitará a realização dos trabalhos e 
instalação do estaleiro. 

Na Figura 3.2 apresenta-se a delimitação da área a desmatar, a localização proposta para o 
estaleiro e o local no qual as oliveiras serão transplantadas. 

Movimentações de terras 

A Unidade Industrial será ampliada para a zona do terreno adjacente, que se encontra a uma cota 
inferior da atual plataforma da instalação existente, sendo necessário proceder-se à construção 
de um aterro em camadas intermédias de 0,15/0,20 m, até se atingir uma compactação mínima 
de 98%, com ensaio de compactação proctor modificado, até às cotas de projeto. 

A cota atual da área onde será realizado o aterro situa-se sensivelmente entre as cotas 33,0 e 
34,9 m enquanto as cotas da instalação atual na zona adjacente a partir da qual o aterro será 
realizado está maioritariamente acima da cota 36,0 m. Nesse sentido será necessário proceder ao 
enchimento dessa área com materiais inertes. O aterro final terá um ligeiro caimento de norte 
para sul alcançando os 36,5 m no topo norte e os 34,8 na zona sul. No Anexo IV.G do Volume III 
apresenta-se a modelação do terreno sobre o levantamento topográfico. 

Devido à área disponível, prevê-se o prolongamento do talude de aterro por mais 3 m para além 
da zona de implantação necessária e a execução de um talude com uma inclinação de 3/1, de 
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modo a se garantir a estabilidade do mesmo, não sendo necessário assim a execução de muros de 
suporte. 

As cotas definidas em projeto correspondem às cotas finais da plataforma, já com a execução do 
pavimento final, sendo necessário retirar -0,50 m, para a execução das sub-bases, bases e 
pavimento final. 

Está previsto um volume de aterro final de aproximadamente 8 350 m3. 

Local de empréstimo 

Para a nivelação do terreno será necessário importar material o qual consistirá em detritos de 
pedreira. A pedreira está localizada no concelho de Alenquer – Atouguia das Cabras, Abrigada 
(39°07'19.7"N 9°00'44.2"W). 

 
Figura 3.2– Delimitação da área a desmatar, estaleiro de apoio, e  local para transplantação das oliveiras. 
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3.5.2 Estaleiro 

O estaleiro estará localizado junto à área de expansão e possuirá as seguintes características:  

▪ Um contentor climatizado para Direção de obra, constituído por duas salas e instalações 
sanitárias;  

▪ Um contentor climatizado para Dono Obra /Fiscalização constituído por duas salas e 
instalações sanitárias;  

▪ Um contentor climatizado para Coordenação de Segurança/Controle de entradas e 
saídas com duas salas e instalações sanitárias; 

▪ Instalações sanitárias e vestiários;  

▪ Zona para refeições;  

▪ Portaria para controlo de acessos (comum à instalação fabril);  

▪ Ferramentaria;  

▪ Estaleiro de ferro;  

▪ Espaço destinado a eventuais trabalhos a quente; 

▪ Espaço para subempreiteiros e /ou outros empreiteiros. 

3.5.3 Máquinas e Equipamentos 

Para a execução de obra de movimentação de terras utilizar-se-ão diferentes máquinas de acordo 
com as necessidades do projeto prevendo-se a utilização de giratória (1), cilindro (1), 
retroescavadora (1) e camiões (7). Com exceção dos camiões que servirão o transporte dos 
materiais de aterro as restantes máquinas serão utilizadas em exclusivo no local da obra. 

3.5.4 Cronograma construtivo 

O conjunto das alterações previstas realizar na unidade industrial decorrerão de forma faseada ao 
longo de 72 semanas de acordo com o apresentado no Anexo VII do Volume III. 

Em relação ao cronograma é importante ressalvar duas situações: 

▪ A primeira é relativa à construção da unidade de enchimento de produtos medicinais – 
esta intervenção foi realizada entre março e inicio de maio de 2020. Tomou-se a decisão 
de iniciar a este processo tendo em conta a situação provocada pelo covid19, tomando 
também em consideração as adendas feitas pelo Infarmed, nesse período, no que dizia 
respeito à possibilidade de dotação de capacidade de enchimento dos diversos produtos 
medicinais em centros de enchimento industrial. 

▪ A segunda situação diz respeito ao sistema de combate a incêndio - por se considerar a 
segurança um fator crítico e tomando como exemplo as condições atmosféricas de anos 
passados, tomou-se a decisão de prosseguir com a construção de um tanque de 
armazenagem de água e com a substituição do grupo de bombagem. Estas alterações 
decorrerão nos meses de julho e agosto de 2020. 

3.6 Regime de funcionamento  

A unidade de fracionamento de ar funciona em regime de laboração contínuo, no entanto apenas 
tem pessoas no local durante 5 dias por semana, 8 horas por dia (8:30-17:30, de segunda-feira a sexta-
feira). Durante o tempo restante é controlada remotamente. 

A unidade de acetileno trabalha em 3 turnos, 5 dias por semana (00:00-8:00; 8:00-16:00; 16:00-
24:00, de segunda-feira a sexta-feira). 
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A unidade de enchimento de gases em garrafas funciona em 2 turnos durante 5 dias por semana 
(8:00-16:00 e 16:00-24:00, de segunda-feira a sexta-feira). 

As restantes áreas funcionam em 1 turno das 8:30 às 17:30.  

Relativamente à unidade de fracionamento está prevista uma paragem anual para manutenção 
preventiva, que decorre em cerca de 7 dias. 

O projeto de alteração não terá impacto no regime de funcionamento da fábrica. 

3.7 Recursos Humanos 

Atualmente a instalação possui na totalidade 42 colaboradores. 

Com o projeto de alteração prevê-se a criação de 2 postos de trabalho. 

3.8 Volume de tráfego gerado 

O volume de tráfego gerado pela capacidade instalada pode variar de acordo com diversos 
fatores de otimização logística (tamanho de carga/descarga), sendo muito difícil estimar com rigor 
o tráfego gerado. Desta aforma, dependendo das situações, apresenta-se de seguida uma 
estimativa quer do tráfego atual, quer do tráfego expectável após a implementação do projeto de 
alteração. 

No que diz respeito à unidade de separação de ar, nomeadamente ao transporte em cisterna, a 
solução encontrada para ultrapassar esta dificuldade foi a de recorrer ao histórico a fim de 
determinar a carga média (12 ton) e dividir a produção máxima (40 994,65 ton LOXeq/ano) por 
esta carga média, obtendo-se uma capacidade instalada para cisternas: 3416 cisternas por ano 
para a unidade de separação de ar. O aumento da capacidade instalada futura implicará um 
incremento de 505 cisternas/ano passando assim a existir a circulação de  3921 cisternas por 
ano». 

Para os restantes veículos pesados, de transporte de garrafas, uma vez que os fatores limitadores 
são de ordem organizacional, por envolverem mais manuseamento e intervenção, considera-se a 
possibilidade de atender um veículo por hora (com base no histórico). Considerando 299 dias num 
ano (veículos de transporte de substâncias perigosas não podem circular aos domingos e 
feriados), obtém-se uma capacidade instalada de 7176 veículos pesados por ano para a restante 
fábrica. A expansão da fábrica, nomeadamente a construção do centro de enchimento medicinal 
criará a possibilidade de atender mais oito veículos por dia, passando a ser a capacidade instalada 
de 9568 veículos pesados por ano. 

Incluíram-se na categoria de pesados os transportes de mercadoria (maioritariamente 
fornecedores de itens de armazém). 

No que diz respeito a veículos ligeiros, considera-se que os trabalhadores utilizam transporte 
próprio e individualmente. Neste cálculo não se consideram outras deslocações, como sejam 
visitantes, comerciais, auditores, etc. por serem esporádicas e pouco significativas. Este valor 
apenas sofrerá alterações decorrentes do aumento do número de trabalhadores. Os valores 
apresentados no Quadro 3.5 para o tráfego ligeiro consideram o funcionamento da unidade 365 
dias/ano, na medida em que para estes não existem limitações de circulação. Contudo, no atual 
regime de funcionamento a circulação de veículos apenas ocorre durante a semana (dias úteis). 

No Quadro 3.5 apresenta-se a estimativa de tráfego anual que ocorre tendo em conta a 
capacidade instalada licenciada da instalação (situação atual) e a capacidade instalada futura 
(após alteração). 
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Quadro 3.5- Volume de tráfego gerado. 

Veículo 
Capacidade instalada 

licenciada 
2018 2019 

Capacidade instalada 
futura 

Pesado 10 592 8 807 8 965 13 489 

Ligeiro 15 330 n.d. n.d. 16 060 

Nota: n.d. não contabilizado, mas será inferior ao valor calculado para a capacidade instalada. 

3.9 Projetos associados ou complementares 

Para além das alterações relativas aos processos produtivos e de armazenagem/gestão de 
substâncias serão implementadas um conjunto de outras alterações que contribuirão para 
melhorar o funcionamento e a segurança das instalações nomeadamente: 

▪ Atualização do sistema de combate a incêndios -  O SCI será recondicionado para fazer 
face aos requisitos necessários, internos e externos, tendo em conta o aumento da área 
e atividades do centro de produção. Estas atualizações passam principalmente pela 
instalação de um novo grupo de bombagem, com maior capacidade, pela expansão do 
anel de água e pelo aumento da capacidade de armazenagem de água de 160 m3 para 
480 m3, com uma altura de 5,20 m; 

▪ Transferência do parque de resíduos existente junto ao atual armazém/oficina para 
junto do futuro armazém/oficina. Este parque de resíduos terá telheiro para cobertura e 
o piso impermeabilizado; 

▪ Bolsa de estacionamentos para mais 11 lugares de estacionamento para veículos 
ligeiros; 

▪ Alteração dos circuitos de circulação de veículos através de acessos distintos - são 
construídos novos acessos (Portão 2 e Portão 3) em conexão com o acesso central localizado 
no Portão 1. O acesso 3 será habilitado por forma a não ser zona de risco para os camiões, 
com a eliminação de taludes, colocação de barreiras de proteção e reforço da estrada. Para 
dar continuidade ao fluxo de atividades entre a área do IG, será construída entre o novo 
terreno de expansão da unidade e o portão 3 uma nova passagem e uma área de 
estacionamento de camiões, suficiente para permitir o descarregamento, a preparação 
da viagem e carga num total de 2 750 m2. 

3.10 Matérias-primas, recursos, emissões gasosas, efluentes líquidos e resíduos gerados 

No presente subcapítulo identificam-se os principais recursos e substâncias envolvidas no 
funcionamento da unidade industrial (situação atual e situação após alteração). 

3.10.1  Lista dos principais materiais e energia utilizados ou produzidos 

3.10.1.1 Matérias-primas 

Nos quadros seguintes apresentam-se as matérias-primas e subsidiárias perigosas e não perigosas 
utilizadas no processo, salientando-se que nenhuma desta matérias está proporcionalmente 
relacionada com a produção de acetileno à exceção da água. O azoto é utilizado para inertizações 
das instalações quando necessário e os cloretos de cálcio e de sódio são utilizados para remoção 
da humidade do acetileno de alta pureza. No entanto, a quantidade de utilização está altamente 
dependente da necessidade de enchimento de acetileno de alta pureza bem como do teor de 
humidade que o acetileno contém. 
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Quadro 3.6- Matérias primas e/ou subsidiárias perigosas. 

Designação 

Capacidade de Armazenamento 
(ton) 

Consumo Anual  
(ton/ano) 

Capacidade 
instalada 
licenciada 

Capacidade 
instalada futura 

Capacidade 
instalada licenciada 

2018 2019 
Capacidade 

instalada 
futura 

Acetona 1,582 1,582 n.a. 9,540 11,13 n.a. 

Dimetilformamida  0,094 0,094 n.a. 0,094 0 n.a. 

Ácido sulfúrico 5,5 5,5 n.a. 3,358 0 n.a. 

Hidróxido de sódio 2,04 2,04 n.a. 1,865 0 n.a. 

Carbeto de Cálcio 56 56 n.a. 1166 770,5 n.a. 

n.a. – não aplicável 

Quadro 3.7- Matérias primas e/ou subsidiárias não perigosas. 

Designação 

Capacidade de Armazenamento 
(ton) 

Consumo Anual  
(ton/ano) 

Capacidade 
instalada 
licenciada 

Capacidade 
instalada futura 

Capacidade 
instalada licenciada 

2018 2019 
Capacidade 

instalada 
futura 

Azoto 0,3 0,3 n.a. n.d. n.d. n.a. 

Água n.a. n.a. 2664 850 536 2664 

Cloreto de cálcio n.a. n.a. n.a. 375 600 n.a. 

Cloreto de sódio n.a. n.a. n.a. 400 600 n.a. 

n.a. – não aplicável n.d. disponível (sem contabilização). 

3.10.1.2 Água 

Os principais consumos de águas registam-se a cinco níveis: 

▪ Unidade de fracionamento de ar – refrigeração de compressores e turbinas; 

▪ Unidade de produção de acetileno – como matéria-prima e refrigeração; 

▪ Testes hidrostáticos periódicos às garrafas de gás; 

▪ Consumo geral – edifício administrativo e sistema de rega das zonas verdes. 

Previamente ao projeto de alteração existia ainda consumo de água na unidade de produção de 
hidrogénio. O consumo de água para produção de hidrogénio era de aproximadamente 
350m3/ano. Com o projeto de alteração a referida unidade será desmantelada. 

A origem de água consumida na instalação (uso industrial e uso doméstico) é exclusivamente da 
rede pública. 

A água utilizada nas torres de refrigeração passa por um sistema de tratamento para proteção 
contra a corrosão, depósitos calcários e depósitos de sólidos usando-se ácido sulfúrico para 
controlar o PH da água de refrigeração, um controlador de corrosão para proteção dos 
permutadores de calor (adiclene 526-R em que o inibidor de corrosão tem como composto ativo o 
óxido de zinco) e um biocida (adicida W-128) para controlo biológico da água de refrigeração. 

São realizadas análises e inspeções periódicas para comprovar o correto funcionamento das 
torres de refrigeração e do tratamento de água. 
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Quadro 3.8- Consumo de água. 

Designação 

Consumo Anual  

Capacidade 
instalada licenciada 

2018 2019 
Capacidade 

instalada futura 

Consumo de água 
(m3) 

56668 48521 51775 72744 

A capacidade instalada licenciada para o consumo de água na Unidade de Separação de Ar foi 
obtida tendo em conta a capacidade de produção instalada e rácio, resultante do histórico, de 
água consumida por quantidade produzida (LOXeq) – cada metro cúbico de LOXeq consome 
0,7m3 de água. Assim, obteve-se o valor de capacidade instalada de consumo de 53 654m3 de 
água por ano. 

De todas as alterações que ocorrerão apenas o liquefator terá impacto no consumo de água. Com 
base na experiência global da Linde com este tipo de projeto e de equipamento, calculou-se um 
consumo de água na ordem dos 70080 m3. 

A capacidade instalada licenciada para o consumo de água no acetileno foi obtido tendo em conta 
o histórico dos metros cúbicos de água consumidos para produzir 1 ton de acetileno e a 
capacidade instalada de produção. Considerando uma relação linear entre produção de acetileno 
e consumo de água de 2,34 m3/ton obteve-se um consumo máximo de 2 664 m3/ano. O projeto 
de expansão não afetará a capacidade de produção no acetileno, pelo que o consumo 
permanecerá inalterado.  

Assim, somando os valores atuais da unidade de separação de ar e da unidade de acetileno 
obtém-se um valor de 56 318 m3 para a capacidade instalada licenciada. Tomando em conta 
a  capacidade instalada da Unidade de Separação de Ar devido à unidade NLU, e somando o valor do 
acetileno, obtém-se uma capacidade instalada futura de 72 744 m3. 

Aos volumes de processo acresce ainda o consumo de água da rede para rega dos espaços verdes 
de 48 m3/ano. 

3.10.1.3 Energia 

A principal energia utilizada é a energia elétrica existindo uma potência instalada de 10 000 kVA. 
O principal consumo de energia na instalação está relacionado com a operação da unidade de 
fracionamento de ar, que corresponde a mais de 90% da energia consumida. 

Pelos elevados consumos energéticos a instalação enquadra-se no quadro legal dos consumidores 
intensivos de energia tendo efetuado as auditorias energéticas e executado plano de 
racionalização, tendo a última auditoria energética sido realizada em março de 2019. 

Quadro 3.9- Consumo energético. 

Designação 

Consumo Anual  

Capacidade 
instalada 
licenciada 

2018 2019 Capacidade instalada futura 

Consumo de 
energia  

10 MVA 30.349.210 MWh 31.152.780 MWh 12 MVA  

De todas as alterações que irão ocorrer no centro fabril a única que à escala do consumo 
registado terá um impacto significativo no consumo energético será a instalação do liquefator na 
unidade de separação de ar. Com esta alteração a potência instalada terá um aumento de 2 MVA, 
de 10 MVA para 12 MVA. 
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Apesar do aumento expectável do consumo de energia, o consumo específico de energia 
(kw/m3LOXeq) diminuirá como resultado do aumento da eficiência do processo. 

Apesar de não tão significativa à escala do consumo de todo o centro fabril, de referir ainda que a 
desativação da unidade de eletrólise (produção de hidrogénio) significará uma redução de cerca 
de 866 376 kwh/ano. 

3.10.2  Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

No Anexo IV.H do Volume III apresenta-se a planta da instalação da LINDE, após alteração, com 
identificação das fontes de emissão de cargas ambientais para o meio ambiente. 

3.10.2.1 Efluentes gasosos 

Fontes pontuais 

De acordo com a Licença Ambiental (2º Aditamento8 à LA n.º 46/2008 de 31 de março) a 
instalação possui licenciadas 3 fontes pontuais de emissão para a atmosfera (Quadro 3.10). Estas 
fontes localizam-se no Edifício de Enchimento de Gases. 

Contudo, atualmente apenas se encontra em funcionamento a Fonte FF1, tendo as restantes 
deixado de funcionar devido à desativação dos equipamentos associados: FF2 em 2018 e FF3 em 
2015. 

Quadro 3.10- Fontes de emissão pontuais para a atmosfera (2ª Aditamento à LA n.º 46/98). 

Código Origem da Emissão  
Altura da 
chaminé 

Regime de Emissão  
Caudal médio 

diário 
(m3 N/dia) 

Sistema de 
tratamento 

FF1 Escovagem de garrafas 8,8 Esporádico (4h/dia) 5 800 
Ciclone para 
remoção de 
partículas 

FF2 
Extracção de gases da secagem 
de garrafas 

11,9 Esporádico (6h/dia) 33 408 Sem sistema de 
tratamento 

FF3 Cabine de pintura das garrafa 7,6 Esporádico (4h/dia) 11 324 

As fontes pontuais foram alvo de autocontrolo de acordo com o estipulado na Licença Ambiental: 
‘partículas’ na FF1 e FF3, ‘compostos orgânicos expressos em carbono total’ na FF2 e FF3. O 
autocontrolo é realizado de 3 em 3 anos. Nos Quadros seguintes apresentam-se os dados de 
autocontrolo dos três anos mais recentes (2013, 2016 e 2019) para cada uma das fontes em 
causa. 

De salientar que em 2019 as fontes FF2 e FF3 já não se encontravam em funcionamento na 
medida em que os equipamentos deixaram de ser utilizados. No caso da FF2, apesar de em 2019 
(sem funcionar desde 2018), se ter realizado o autocontrolo da mesma, os dados obtidos não 
representavam o funcionamento normal da fonte na medida em que a mesma foi ligada apenas 
para proceder ao autocontrolo da fonte. Esta situação foi comunicada às entidades responsáveis 
tendo a CDDR LVT referido que «Complementarmente à fonte fixa FF2, e dado que a linha 
industrial em que a mesma está inserida está inoperacional, não nos afigura correto que sejam 
efetuadas as monitorizações uma vez que as mesmas não reportam de forma fidedigna o que 
ocorreria se a linha estivesse operacional». Em sequência, a LINDE comunicou que a fonte 
permaneceria desativada e que será retirada do processo de licenciamento no âmbito do 
processo em curso de renovação da Licença Ambiental (ver troca de correspondência no Anexo 
VIII do Volume III). 

                                                 
8 De 15 de março de 2011. 
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Quadro 3.11- Dados de autocontrolo da FF1 Escovagem de garrafas - Parâmetro monitorizado: Partículas. 

Ano 
Concentração 

(mg/Nm3)  
VLE (a) 

Caudal mássico 
(kg/h) 

Limiar Mássico (kg/h) 
 

LMmin LMmed LMmax 

2019 4,1 ± 0,1 150 (a) 0,0092 ± 0,0006 0,1 (b) 0,5 (b) 5 (b) 

2016 9,6 ± 0,3 150 (a’) 0,015 ± 0,001 0,5 (b’)  5 (b’) 

2013 6,0 ± 2,7 150 (a’) 0,0098 ± 0,0048 0,5 (b’)  5 (b’) 

(a) Portaria 190-B/2018; (a’) Portaria 675/2009; (b) DL n.º 39/2018; (b’) Portaria 80/2006. 

Quadro 3.12- Dados de autocontrolo da FF2 Secagem de garrafas – Parâmetro monitorizado: compostos 
orgânicos expresso em Carbono Total. 

Ano 
Concentração 

(mg/Nm3)  
VLE  

Caudal mássico 
(kg/h) 

Limiar Mássico (kg/h) 
 

LMmin LMmed LMmax 

2016 10 ± 1 200 (a’) 0,10 ± 0,01 2 (b’)  30 (b’) 

2013 3,0 ± 0,3 200 (a’) 0,031 ± 0,004 2 (b’)  30 (b’) 

(a’) Portaria 675/2009; (b’) Portaria 80/2006. 

Quadro 3.13- Dados de autocontrolo da FF3 Cabine de Pintura – Parâmetro monitorizado: compostos 
orgânicos expresso em Carbono Total. 

Parâmetro 
Concentração 

(mg/Nm3)  
VLE  

Caudal mássico 
(kg/h) 

Limiar Mássico (kg/h) 
 

LMmin LMmed LMmax 

2013 7,0 ± 0,4 200 (a’) 0,014 ± 0,01 2 (b’)  30 (b’) 

(a’) Portaria 675/2009; (b’) Portaria 80/2006 

Quadro 3.14- Dados de autocontrolo da FF3 Cabine de Pintura – Parâmetro monitorizado: Partículas. 

Parâmetro 
Concentração 

(mg/Nm3)  
VLE  

Caudal mássico 
(kg/h) 

Limiar Mássico (kg/h) 
 

LMmin LMmed LMmax 

2013 3,0  ± 2,8 150 (a’) 0,0060 ±0,0057 0,5 (b’)  5(b’) 

(a’) Portaria 675/2009; (b’) Portaria 80/2006 

No decorrer de 2015 foi desactivada a cabine de pintura (FF3) procedendo-se somente a pintura 
manual, pelo que o último autocontrolo realizado foi em 2013. 

Com o projeto de alteração apenas será mantida a FF1 – Escovagem de garrafas. 

Fontes difusas 

Atualmente a instalação possui fontes difusas mas não são passíveis de eliminação por questões 
de segurança na operação: 

▪ ED1 - Unidade de Produção de Acetileno; 

▪ ED2 - Armazenagem de gases em depósitos criogénicos e abastecimento de cisternas 
(Oxigénio, Azoto e Argon); 

▪ ED3 - Abastecimento de depósitos criogénicos, armazenagem dos gases e enchimento 
em garrafas (Oxigénio, Azoto, Argon, Dióxido de Carbono, misturas destes gases); 

▪ ED4 - Produção de gelo seco. 

Na unidade de produção de acetileno as emissões difusas têm a sua origem em: 
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▪ Gerador de produção de acetileno por necessidade de purgas durante a operação as 
quais não são recuperáveis; 

▪ Circuito de cal que é um sistema aberto e no qual se libertam alguns vapores de 
acetileno; 

▪ Testes de garrafas no qual o gás é recuperado, mas existe um residual que pela baixa 
pressão não é passível de retornar ao gasómetro, sendo libertado para a atmosfera em 
condições controladas. 

Por forma a condicionar ao máximo as emissões existem as seguintes medidas: 

▪ Carbeto de cálcio utilizado como matéria prima, possui uma pureza elevada, sendo 
contaminantes como amoníaco ou compostos de enxofre reduzidos ao máximo; 

▪ Gerador funciona em sistema fechado reduzindo as emissões difusas ao conteúdo 
acumulado nos flexíveis de purga do sistema; 

▪ Solventes mantidos em recipientes fechados somente com sistema de respiração para 
evitar acumulação de pressão. 

Somente o circuito de cal, no qual existem emissões de traços de acetileno devido à dissolução de 
acetileno na solução de cal (subproduto), funciona em sistema aberto sendo as emissões 
inevitáveis dado que por questões de segurança, este circuito tem de ser aberto e ventilado, por 
forma a não se formarem atmosferas potencialmente explosivas. 

O valor da emissão difusa de acetileno é de 4375,10 kg/ano, sendo este valor obtido através do 
método de cálculo do documento “Excel Spreadsheet to calculate Air Emissions from Acetylene 
plants” (EIGA Doc 84/ 08) com os dados de 2018 (horas de trabalho) e considerando o gerador 
fechado. 

No que respeita à armazenagem de gases (ED2) os gases produzidos na unidade de separação de 
ar (Oxigénio, Azoto e Argon), são armazenados no estado líquido criogénico em reservatório a 
baixa pressão. Inerente às baixas temperaturas, existe uma constante passagem de uma pequena 
quantidade de gás do estado líquido ao estado de gasoso, que tem de ser libertado para o 
exterior do recipiente, por forma a não haver o seu aumento de pressão e subsequente risco de 
rotura. Neste sentido, este é um facto técnico, relacionado com o tipo de produto e isolamento 
do depósito, não sendo possível a redução desta taxa de evaporação. 

Nos depósitos criogénicos (ED3) os gases (Oxigénio, Azoto, Argon, Dióxido de Carbono, Protóxido 
de Azoto, misturas destes gases) encontram-se no estado líquido a temperaturas muito baixas, 
sendo os reservatórios isolados a vácuo, para redução ao máximo de trocas de calor e 
subsequente passagem dos gases líquidos ao estado gasoso. Este isolamento não será 100% 
eficiente, pelo que todos os depósitos têm uma taxa de vaporização constante, na qual existe 
uma pequena perda de produto para a atmosfera. 

No processo de enchimento dos depósitos criogénicos, faz parte o arrefecimento das bombas 
criogénicas das cisternas, para que possam receber o produto sem que este vaporize. Este 
arrefecimento é feito com gás frio e descarregado para a atmosfera, não sendo possível a sua 
recuperação para a cisterna ou depósito, por questões de qualidade e operacionais, uma vez ter 
de existir um equilíbrio de pressões entre ambos os recipientes. 

Relativamente ao processo de enchimento de garrafas, existem pequenas perdas operacionais 
que não se conseguem evitar, que dizem respeito à pequena quantidade de gás que fica no 
acoplamento do sistema de enchimento às garrafas, embora este esteja concebido para reduzir 
ao mínimo esta quantidade. 
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As emissões difusas correspondem assim a oxigénio, árgon, azoto e dióxido de carbono. As perdas 
de dióxido de carbono, em 2019, foram de 94,2 ton/ano enquanto as dos restantes gases foram e 
serão insignificantes. 

A produção de gelo seco (ED4) consiste em expandir dióxido de carbono líquido que se encontra 
pressurizado a baixas temperaturas, convertendo-se parcialmente em sólido e outra parte em 
gás. Tal como descrito resultam perdas de CO2 para a atmosfera uma vez que não se procede à 
sua recuperação. 

Existem hoje em dia tecnologias que permitem a sua recuperação, mas implica um investimento 
elevado que de momento não se justifica face aos volumes produzidos. 

Com o projeto de alteração passarão a existir mais duas fontes de emissão difusa. 

▪ ED5 – tanque de azoto associado à nova unidade NLU. O processo de libertação é 
semelhante ao descrito para a fonte ED2; 

▪ ED6 – tanque de oxigénio associado ao edifício de gases medicinais: O processo de 
libertação é semelhante ao descrito para a fonte ED3. 

3.10.2.2 Efluentes líquidos  

A unidade industrial possui águas residuais industriais e águas residuais domésticas. Além dessas, 
aquando da ocorrência de precipitação ocorre a descarga de águas de escorrência a partir dos 
pavimentos. 

As águas residuais industriais provêm dos seguintes processos: 

▪ do circuito de refrigeração da unidade de fracionamento de ar (ASU); 

▪ do sistema de refrigeração e arrefecimento de garrafas na produção de Acetileno. 

As águas provenientes da unidade de fracionamento de ar são parcialmente aproveitadas para o 
arrefecimento na produção de Acetileno, reduzindo os consumos de água da rede. A sua 
reutilização está condicionada às temperaturas de operação, requerendo mais ou menos água 
“fresca” da rede. 

Até ao ano de 2019 esta água de arrefecimento alimentava também o sistema de rega (através de 
um poço - esse poço recebia as águas provenientes da unidade de fracionamento de ar e também 
águas pluviais). Entretanto o poço foi selado passando essas águas a serem encaminhadas para 
um tanque subterrâneo junto à unidade de acetileno (o mesmo que armazena água para 
reutilização na unidade de acetileno). Apenas o volume que não era aproveitado na rega e na 
unidade de acetileno é que era descarregado no meio hídrico superficial. 

As águas residuais industriais não possuem tratamento intermediário com exceção de um 
separador de óleo existente após as purgas dos compressores na unidade de fracionamento de ar. 

No Quadro 3.13 apresenta-se o volume de efluente produzido na unidade que é entregue no 
ponto de descarga. 

Quadro 3.15- Volume de efluente líquido. 

 
Capacidade instalada 

licenciada 
2018 2019 

Capacidade instalada 
futura 

Reutilizado na unidade 
de acetileno 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Reutilizado para rega n.d. 177 18,4 0 

Descarregado no ponto 
de descarga 

15330 4794 4867 22301 

Total n.d. 4971 4885,4 n.d. 
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Anteriormente, tal como contemplado na LA, existiam dois pontos de descarga de águas residuais 
industriais: no poço (EH2) e na ribeira do Luado (EH1). 

Atualmente, o ponto de descarga das águas residuais é realizada apenas no ponto EH1 – ribeira 
do Luado, adjacente ao limite poente da instalação, na medida em que o reaproveitamento de 
água pra rega deixará de ser feito. 

A LINDE possui licença para a utilização dos recursos hídricos– rejeição de águas residuais nº. 
L002575.2017.RH5A, de 22 de fevereiro de 2017 e válida até 2022 (Anexo IX do Volume III), cujo 
caudal máximo de descarga é de 42 m3/dia. De acordo com a referida Licença – condições de 
rejeição e programa de autocontrolo a implementar – é realizado o autocontrolo dos parâmetros: 

▪ pH, CQO, SST, Azoto Total, Óleos Minerais. No caso do poço de rega é ainda 
contemplado o parâmetro Coliformes Fecais - Periodicidade mensal; 

▪ Fósforo Total - Periodicidade trimestral. 

A avaliação da conformidade é realizada com o Anexo XVIII do DL n.º 236/98 de 1 de agosto. 

Quadro 3.16- Dados de autocontrolo no ponto de descarga EH1 (2018 e 2019). 
Mês de 

amostrage
m 

Ano pH 
CQO 

(mg/l) 
SST 

(mg/l) 
Azoto Total 

(mg/l) 
Fósfoto Total 

(mg/l) 
Óleos Minerais 

(mg/l) 

VLE (1)  6,0 – 9,0 150 60 15 10 15 

Janeiro 
2018 7,7 16 14 6 na <8 

2019 7,9 9 <5 <4 0,262 <5 

Fevereiro 
2018 7,4 92 <5 <4 na <8 

2019 7,6 6 <5 <4 0,189 <8 

Março 
2018 7,8 12 <5 3,4 <0,5 <8 

2019 7,5 20 13 4 na <8 

Abril 
2018 8,2 39 10 8 na <8 

2019 7,5 34 26 4 <0,5 <8 

Maio 
2018 8,0 28 31 7 na <0,05 

2019 7,1 24 <5 <4 na <8 

Junho 
2018 7,8 28 6 <4 <0,5 <8 

2019 7,4 <5 <5 <4 <0,5 <8 

Julho 
2018 7,4 18 5 5 na <8 

2019 7,7 <5 <5 <4 <0,5 <8 

Agosto 
2018 7,2 15 <5 4 na <8 

2019 7,5 14 <5 <4 <0,5 <8 

Setembro 
2018 7,6 25 30 4 0,214 <8 

2019 7,3 <5 <5 <4 <0,5 <8 

Outubro 
2018 7,5 15 12 4 na <8 

2019 7,6 14 <5 2,7 na <5 

Novembro 
2018 7,7 14 25 5 na <8 

2019 7,7 <5 <5 2,5 na <5 

Dezembro 
2018 7,4 18 <5 <4 0,246 <8 

2019 7,8 <5 21 1,3 <0,5 <5 

(1) Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto – Anexo XVIII (valores limite na descarga de águas residuais); na – Não Avaliado. 



 

 

Pág. 48 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

No caso do autocontrolo às águas para rega a Licença contempla ainda o parâmetro Coliformes 
Fecais. Segundo as condições estipuladas na Licença, as características da qualidade 
microbiológica do efluente reutilizado na rega devem ser controladas tendo como objetivo o 
cumprimento do valor de 100 NMP/100ml. 

Quadro 3.17- Dados de autocontrolo no ponto de descarga EH2 (poço de rega) (2018 e 2019). 

Mês de 
amostragem 

Ano pH 
CQO 

(mg/l) 
SST 

(mg/l) 

Azoto 
Total 

(mg/l) 

Fósfoto 
Total 

(mg/l) 

Óleos Minerais 
(mg/l) 

Coliformes 
fecais 

(NMP/100m
l) 

VLE  6,0 – 9,0 (1) 150 (1) 60 (1) 15 (1) 10 (1) 15 (1) 100 (2) 

Janeiro 
2018 8,2 21 10 16 na <0,05 86 UFC 

2019 7,8 22 15 11 0,249 <8 1400 

Fevereiro 
2018 7,9 8 7 9,4 na <0,05 0 UFC 

2019 7,3 19 <5 6 0,238 <8 840 

Março 
2018 8,0 28 31 7 0,02 <0,05 0 UFC 

2019 7,4 25 13 9 <0,5 <8 2800 

Abril 
2018 8,2 <3 <5 <4 na <0,05 0 UFC 

2019 7,8 26 <5 5 <0,5 <8 350 

Maio 
2018 7,7 <3 6 7 na <0,05 0 UFC 

2019 7,0 52 <5 7 <0,5 <8 280 

Junho 
2018 7,6 47 <5 11 <0,5 <8 21 

2019 7,6 12 7 6 <0,5 <8 540 

Julho 
2018 7,5 23 <5 5 na <8 540 

2019 7,9 13 7 6 <0,5 <8 1400 

Agosto 
2018 7,7 19 <5 5 na <8 47 

2019 7,7 16 8 4 <0,5 <8 70 

Setembro 
2018 7,5 17 5 8 0,123 <8 43 

2019 7,9 11 <5 4 <0,5 <8 33 

Outubro 
2018 8,3 22 13 11 na <8 1100 

2019 7,5 22 <5 6,8 na <5 920 

Novembro 
2018 8,6 26 20 17 na <8 540 

2019 7,7 17 <5 5,8 na <5 46 

Dezembro 
2018 7,4 32 11 6 0,247 <8 2800 

2019 7,5 11 5 5,1 <0,5 <5 110 

(1) Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto – Anexo XVIII (valores limite na descarga de águas residuais);(2) Licença de Utilização 
dos Recursos Hídricos;  na – Não Avaliado. 

Em 2017, foi realizada uma caracterização do efluente como complemento à caracterização dos 
solos e das águas subterrâneas então realizada, contemplando uma análise aos metais pesados 
(chumbo, cádmio, crómio, cobre, níquel, mercúrio, zinco e arsénio) (Quadro 3.18). 
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Quadro 3.18- Resultados analíticos ao efluente em 2017 (metais pesados). 

Parâmetro 
Resultado 

(mg/l) 

Arsénio <0,003 

Chumbo <0,003 

Cádmio < 0,0005 

Cromio < 0,005 

Cromio VI < 0,005 

Cobre 0,012 

Níquel 0,006 

Mercúrio < 0,0002 

Zinco 2,2 

As águas residuais domésticas provenientes das instalações sociais e sanitárias, são encaminhadas 
para o coletor municipal - ponto de descarga ED1 (sendo posteriormente tratados na ETAR de 
Alenquer). No Anexo X (Volume III) apresenta-se a ‘declaração de ligação à rede de saneamento’. 

Acresce ainda a emissão de águas pluviais as quais são recolhidas pela rede coletora e 
encaminhadas para o ponto de descarga (EH1) acima referido. No âmbito do projeto de expansão 
a rede de pluviais será ampliada até à nova área, embora o ponto de descarga se mantenha o 
mesmo (EH1). 

3.10.2.3 Ruído 

Atualmente a unidade possui um conjunto de fontes de ruído. 

Quadro 3.19- Fontes Emissoras de Ruído 

Ref.ª 
Identificação 

do Equipamento Ruidoso 
Regime de 

Emissão 
Observações 

FR1 Compressores e turbinas - ASU Contínuo 24 h/d 

FR2 Torre de arrefecimento - ASU Contínuo 24 h/d 

FR3 Abastecimento cisternas Esporádico 3 h/d 

FR4 Bombas criogénicas Esporádico 6 h/d 

FR5 Compressor de ar Esporádico 2 h/d 

 

Com o projeto de alteração existirão novas fontes de ruido, a saber:  

▪ FR6 – Compressor da unidade de liquefação (NLU); 

▪ FR7 - Torre de arrefecimento associada à unidade NLU; 

▪ FR8 - Compressor de ar medicinal; 

▪ FR9 - Bomba criogénica de oxigénio medicinal. 

Todos os novos equipamentos serão implementados com recurso a mecanismos de insonorização 
por forma a reduzir a emissão sonora para o exterior. 
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3.10.2.4 Resíduos 

Os resíduos são armazenados nos parques de resíduos sendo acondicionados em embalagens 
adequadas, e utilizando bacias de contenção quando exista risco de derrames e em locais 
fechados para evitar a exposição às intempéries. 

Atualmente existem dois parques de resíduos (PA1 e PA2): o PA1 localiza-se junto à unidade de 
produção de acetileno e o PA2 localiza-se junto ao atual edifício armazém/oficina. Com o projeto 
de alteração O PA2 será transferido para junto do futuro armazém/oficina. No Anexo IV.H do 
Volume III apresenta-se a localização dos parques de resíduos após alteração. 

O PA1 é exclusivamente destinado ao armazenamento de cal em contentor aberto transportável. 
A cal é resultado da prensagem do leite de cal da unidade de produção de acetileno em que, após 
prensagem, as placas de cal caem para dentro desses contentores transportáveis. O piso é 
impermeabilizado e a área é circunscrita com um sistema de captação de resíduos (caleiras) que 
encaminham algum resíduo de cal que possa surgir para um tanque que tem uma cota inferior. 
Quando esse tanque fica cheio esses resíduos de cal são encaminhados novamente para o circuito 
de prensagem através de um sistema de bombagem. 

O PA2 é um parque coberto com piso impermeabilizado cuja função é armazenar e acondicionar 
todos os resíduos produzidos no centro. Os resíduos líquidos possuem bacias de retenção. 

Relativamente à sua gestão, todos os resíduos são encaminhados para operadores licenciados, 
assim como transportados por transportadores autorizados em função do tipo de resíduo em 
questão. 

Nos últimos anos procederam-se a modificações processuais para que os resíduos gerados sejam 
menos perigosos, assim como programas para a sua redução. Neste momento, os resíduos 
gerados estão praticamente reduzidos ao mínimo possível operacionalmente. A maior parte dos 
resíduos produzidos na instalação não está diretamente relacionada com a capacidade instalada. 

Quadro 3.20- Resíduos perigosos gerados na instalação e respetivas Operações de Gestão. 

Código 
LER  

Descrição Origem 

Quantidade 
(t/ano) Operaçã

o de 
gestão 

Operador Cap. 
Instalada 
licenciada 

2018 2019 
Cap. 

Instalada 
futura 

06 01 01 
Ácido sulfúrico e 
ácido sulfuroso 

Produção de 
acetileno 

n.a. 3,358 0,215 n.a. D15 EGEO 

06 02 04 
Hidróxidos de 

sódio e de 
potássio 

Produção de 
acetileno 

n.a. 1,865 0 n.a. D15 EGEO 

08 01 21 

Resíduos de 
produtos de 

remoção de tintas 
e vernizes 

Manutenção 
de garrafas 

n.a. 0,404 0,309 n.a. D15 EGEO 

08 03 17 

Resíduos de toner 
de impressão, 

contendo 
substâncias 
perigosas 

Atividades 
administrativas 

n.a. 0,085 0 n.a. R12 
Renascim

ento 

13 02 08 

Outros óleos de 
motores, 

transmissões e 
lubrificação 

Compressores, 
bombas 

n.a. 0,354 0,793 n.a. R9 SISAV 

14 06 03 Outros solventes e Lavagem de n.a. 0,084 0 n.a. R13 Safetyklee
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Código 
LER  

Descrição Origem 
Quantidade 

(t/ano) 
Operaçã

o de 
gestão 

Operador 

misturas de 
solventes 

peças para 
serviço com 

oxigénio/ 
manutenção 

n 

15 01 10 

Embalagens 
contendo ou 

contaminadas por 
resíduos de 
substâncias 
perigosas 

Manutenção 
de garrafas 

n.a. 0,375 0,230 n.a. R13 
Safetyklee

n 

15 02 02 Absorventes 

Contenção de 
derrames de 

óleo e limpeza 
de materiais 

n.a. 0,16 0,168 n.a. D15 
Safetyklee

n 

16 01 07 Filtros de óleo 
Compressors, 

bombas 
n.a.  0,074 n.a. R13 EGEO 

16 03 07 Mercúrio metálico 
Transformador
/ manutenção 

n.a. 0,003 0 n.a. R13 SUCH 

20 01 21 

Lâmpadas 
fluorescentes e 
outros resíduos 

contendo 
mercúrio 

Manutenção 
das instalações 

n.a. 
0,059

5 
0,143 n.a. R13 

Renascim
ento 

 

Quadro 3.21- Resíduos Não Perigosos Gerados na Instalação e respectivas Operações de Gestão. 

Código 
LER  

Descrição Origem 

Quantidade 
(t/ano) Operaçã

o de 
gestão 

Operador Cap. 
Instalada 
licenciada 

2018 2019 
Cap. 

Instalada 
futura 

03 03 09 
Resíduos de lamas 

de cal 
Produção de 

acetileno  
n.a. 24,62 n.a. n.a. D15 

AmbiPom
bal 

06 02 99 
Resíduos sem 

outras 
especificações 

Produção de 
acetileno 

n.a. 0,573 n.a. n.a. D15 EGEO 

07 01 99 
Resíduos sem 

outras 
especificações. 

Produção de 
acetileno – cal 

em placas 
como sub-

produto 

4638,5 
2091,

44 
1204,04 4638,5 

R5 
(99,6%) 

D1 
(0,4%) 

Cimpor/ 
Triaza 

08 01 21 
Resíduos de tintas 

e vernizes não 
abrangidos  

Manutenção 
de garrafas 

n.a. 0,229 0,309 n.a. D15 EGEO 

15 01 01 
Embalagens de 
papel e cartão 

Recepção de 
mercadorias 
embaladas 

n.a. 
2,727

5 
1,424 n.a. 

R12 e 
R13 

Renascim
ento 

15 02 03 

Absorventes, 
materiais 

filtrantes, panos 
de limpeza e 
vestuário de 
proteção não 

Manutenção n.a.  0,026 n.a. D15 EGEO 
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Código 
LER  

Descrição Origem 
Quantidade 

(t/ano) 
Operaçã

o de 
gestão 

Operador 

abrangidos em 15 
02 02 

20 01 01 Papel e cartão 
Actividades 

administrativas 
n.a. 

0,933
5 

0,764 n.a. 
R12 e 
R13 

Renascim
ento 

20 01 36 

Resíduos 
eléctricos e 

electrónicos fora 
de uso 

Actividades 
administrativas 

n.a. 
0,142

0 
0 n.a. R13 

AmbiGrou
p 

20 01 38 
Madeira não 
abrangida em 

200137 
Armazém n.a. 1,708 1,644 n.a. 

R12 e 
R13 

Renascim
ento 

20 01 39 Plásticos Armazém n.a. 2,948 2,154 n.a. 
R12 e 
R13 

Renascim
ento 

20 01 40 Metais 
Restos de 

instalações e 
acessórios 

n.a. 
56,26

2 
34,44 n.a. R13 

AmbiGrou
p 

3.11 Lista de substâncias perigosas 

O estabelecimento encontra-se enquadrado no Decreto-Lei nº. 150/2015, de 5 de agosto, 
atendendo às substâncias perigosas presentes. 

O estabelecimento é de Nível Inferior de Perigosidade, com código APA00064039. Contudo, com 
o projeto de alteração a instalação passará a ser de ‘Nível Superior de Perigosidade’. 

No Quadro 3.22 apresenta-se a lista de substâncias perigosas. 

No Anexo IV.I (Volume III) apresenta-se a planta da unidade com a localização das substâncias 
perigosas. 

Quadro 3.22- Lista de substâncias perigosas e armazenamento. 

Substância 

Perigosa 
Estado 

Quantidade (ton) 

Armazenamento Classificação Cap. 
Instalada 
licenciada 

Cap. 
Instalada 

futura 

Amoníaco Gasoso 2,64 28,0 
Garrafas de 44 kg e drums 

de 477kg 

Flam. Gas 2. H221 
Acute Tox.3.  H331 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Chronic 1, H411 

Oxigénio 
Gás Liquefeito 

e Gasoso 
961,814 1044,02 

Tanques e 
garrafas 

Tanques e 
garrafas 

Ox. Gas 1, H270 

Acetileno Gasoso 11,62 17,07 Garrafas de 1kg até 10kg Flam. Gas 1. H220 

Hidrogénio Gasoso 0,57 2,0 
Garrafas de 50 litros 

(8,9m3 de hidrogénio) 
Flam. Gas 1. H220 

GPL (Nota 1) Gasoso 2,0 0 Tanque -- Flam. Gas 1. H220 

Gasóleo (Nota 
2) 

Líquido 0,85 0 -- Cuba 
Flam. Liq 3. H226 

H411 
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Substância 

Perigosa 
Estado 

Quantidade (ton) 

Armazenamento Classificação Cap. 
Instalada 
licenciada 

Cap. 
Instalada 

futura 

Carbeto Cálcio Sólido 56 56,0 Contentores de 1750kg Water-react 1, H260 

Dióxido de 

Enxofre 
Gás liquefeito 0,96 3,0 Garrafas de 65kg Acute Tox.3.  H331 

Acetona Líquido 1,582 1,582 

Contentores polietileno 
com bacias de contenção. 

Utilizado em sistema 
fechado. 

Flam. Liq 2. H225 

Protóxido de 

Azoto 
Gás liquefeito 0 14,0 -- Cilindros Ox. Gas 1, H270 

Etileno 

(Cilindros) 
Gás liquefeito 0 2,0 Garrafas de 18,5kg Flam. Gas 1, H220 

Metano 

(Cilindros) 
Gasoso 0 0,6 Garrafas de 12,7m3 Flam. Gas 1, H220; 

R290 (Cilindros) Gás liquefeito 0 0,4 Garrafas de 33kg Flam. Gas 1, H220; 

R600 (Cilindros) Gás liquefeito 0 0,4 Garrafas de 33kg Flam. Gas 1, H220; 

R1234yf 

(Cilindros) 
Gás liquefeito 0 0,4 Garrafas de 5kg Flam. Gas 1, H220; 

R152a 

(Cilindros) 
Gás liquefeito 0 0,4 Garrafas de 48kg Flam. Gas 1, H220; 

Nota 1 - No ano 2009 instalou-se um tanque de Propano com uma capacidade de 4,48 m3 – o processo de 
autorização de instalação foi levado a cabo pela Galp Energia e autorizado pelo Min. Economia – DRLVT 
(Autorização de funcionamento Nº 53/GPL/2011). Este tanque tinha como objetivo servir as instalações 
sociais e escritório: (AQS, Climatização – Sistema de caldeira e ventiloconvectores, gás para confeção de 
alimentos na cantina).  Em 2015 o tanque foi desinstalado e substituído por painéis solares térmicos e 
backup de bombas de calor, substituindo AQS e Climatização. A cantina passou a utilizar gás em garrafa até 
2019, altura em que se procedeu ao fecho da cantina que atualmente funciona apenas como espaço de 
refeitório sem confeção de alimentos, optando-se pelo aquecimento das refeições com micro-ondas. 

Nota 2 - Até ao início de 2020 existiam 3 empilhadores a gasóleo que eram abastecidos através de um 
tanque de armazenamento de gasóleo o qual também permite o abastecimento da bomba de incêndio de 
backup. 
No início de 2020 optou-se pela substituição desses 3 empilhadores a diesel por 3 empilhadores elétricos. 
Um deles foi substituído em Maio de 2020. Os restantes serão substituídos em agosto e no final do ano. A 
partir desse momento deixará de existir gasóleo armazenado no tanque de 850 kg. Passará apenas a existir 
uma quantidade residual (em garrafão próprio) que se destina ao abastecimento da bomba de incêndio. 

De uma forma geral existem três fatores que levam a que exista um aumento substancial da 
quantidade das substâncias armazenadas entre a capacidade instalada licenciada e a situação 
atualmente presente na instalação:  

▪ concentração de operações na unidade fabril de Alenquer (deslocalizadas de Sines); 

▪ alguns produtos anteriormente obtidos em Portugal, nomeadamente o Amoníaco e o 
Hidrogénio, serem agora comprados em Espanha, o que leva a um aumento do lead 
time e consequentemente ao aumento de stock. 
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▪ a forma de contabilização dos vasilhames vazios que, com base no nosso histórico e 
seguindo práticas do sector, se consideram da seguinte forma: 

o Reservatórios fixos: a capacidade total; 

o Reservatórios móveis (cilindros), cheios: a capacidade total; 

o Reservatórios móveis (cilindros), vazios: 

▪ Cilindros individuais de Acetileno: 5% da capacidade; 

▪ Quadros de Acetileno: 30% da capacidade; 

▪ Cilindros de Hidrogénio: 10% da capacidade 

▪ Cilindros de outros produtos ou misturas inflamáveis: 5% da capacidade; 

▪ Cilindros de Oxigénio e outras misturas ou produtos comburentes: 5% da 
capacidade em produtos medicinais e 10% da capacidade em produtos 
industriais; 

▪ Cilindros e Drums de Amoníaco: 10% da capacidade. 

No que diz respeito aos locais de armazenamento os cilindros medicinais são armazenados, de 
uma forma geral, no interior no edifício de enchimento de gases medicinais. 

Todos os restantes produtos são armazenados no exterior tendo em conta os seguintes critérios: 

▪ Produtos inflamáveis não são contíguos a produtos comburente; 

▪ A zona de armazenamento de amoníaco é separada e vedada; 

▪ Os vários produtos de acetileno são armazenados em conjunto; 

▪ As embalagens cheias estão separadas das embalagens vazias e as embalagens em 
manutenção separadas das demais; 

▪ Dentro de cada zona de armazenagem de produtos cheios existe um placa de 
identificação do produto e quantidade máxima de armazenamento operacional. 

3.12 Identificação dos principais riscos e medidas preventivas adotadas pelo projeto 

O principal risco está relacionado com o aumento do armazenamento de substâncias classificadas 
e com o aumento de tráfego interno e externo. 

No que diz respeito à armazenagem, as medidas preventivas tomadas encontram-se descritas no 
ponto 3.10. 

Relativamente ao tráfego criaram-se condições de segregação de tráfego. Em relação ao trafego 
interno existirão três circuitos principais separados: circuito medicinal de garrafas, circuito 
industrial de garrafas, circuito de liquido (cisternas). No que diz respeito ao tráfego no exterior, 
com a execução de um projeto, em 2018, ao mesmo tempo que foi criado um circuito exclusivo 
para cisternas a entrada/saída da fábrica ficou mais afastada do IC2 para estes veículos e ao 
segregá-los dos demais evita que nas horas de ponta se criem filas no exterior por espera para 
aceder ao centro fabril. 

3.13 Alternativas 

Não foram consideradas alternativas à localização do projeto na medida em que o centro de 
produção se localiza em Alenquer, perto do principal centro de consumo. 

Tendo em conta os edifícios já existentes a única alternativa estudada foi a de manter o armazém 
e oficinas no seu local original e o edifício novo, a construir, ser dedicado ao enchimento de 
produtos medicinais. Esta hipótese apresentava vários inconvenientes, entre os quais: 
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▪ a fábrica de enchimento de gases medicinais, sobretudo oxigénio e portanto um gás 
comburente, ficar mais próxima da fábrica e do parque de armazenamento de acetileno; 

▪ o tráfego interno seria maior, não havendo possibilidade de divisão dos circuitos 
medicinal e industrial. 

▪ o controlo operacional dos processos de fabrico seria mais difícil devido à distância 
entre os edifícios de fabrico. 

3.14 Ações suscetíveis de causar impacte 

Em processo de avaliação de impacte ambiental a avaliação é realizada tendo em conta as 
atividades associadas às fases de construção, funcionamento e posterior desativação do projeto. 

Relativamente à fase de desativação deste projeto, não é expectável que esta venha a ocorrer a 
médio prazo na medida em que se trata de um projeto que será de muito longo prazo, uma vez 
que este se constituirá como uma infraestrutura de extrema importância quer ao nível de 
produção quer ao nível logístico da empresa com atividade a nível nacional. 

De seguida identificam-se as principais atividades potencialmente suscetíveis de causar impacte 
pelo projeto: 

▪ Fase de construção 

o Desmatação 

o Terraplenagens: Escavação e Aterro 

o Movimentação de máquinas e veículos pesados 

o Construção/demolição, infraestruturação e instalação dos equipamentos 

o Instalação/operação e desativação do estaleiro 

▪ Fase de funcionamento 

o Funcionamento/presença da unidade 

o Circulação de veículos pesados. 

Estas atividades traduzem-se num conjunto de aspetos socioambientais potencialmente 
indutores de impactes, que no contexto do presente estudo serão detalhados e avaliados no 
capítulo 5, onde cada uma destas atividades será descrita com o devido pormenor (Quadro 5.1), 
de forma a suportar a avaliação realizada. 
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4. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto tem como objetivo estabelecer um ponto de 
referência relativamente ao estado atual do ambiente na área de estudo, de forma a permitir a 
análise dos impactes provocados pelo projeto. 

As componentes alvo de caracterização, de acordo com o regime jurídico de AIA em vigor, são as 
seguintes: 

▪ Clima e alterações climáticas; 

▪ Geologia e geomorfologia; 

▪ Recursos Hídricos Subterrâneos; 

▪ Recursos Hídricos Superficiais; 

▪ Qualidade do ar; 

▪ Ambiente sonoro; 

▪ Solo e uso do solo; 

▪ Ordenamento do território; 

▪ Biodiversidade; 

▪ Paisagem; 

▪ Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico; 

▪ População e Saúde Humana. 

A abrangência da caracterização a realizar em cada uma das componentes terá em conta as 
especificidades da intervenção e a área potencialmente afetada pelo projeto em análise, 
adotando-se metodologias próprias que serão apresentadas nos subcapítulos respeitantes a cada 
uma das componentes em estudo. 

4.1 Clima e Alterações Climáticas 

4.1.1 Enquadramento climático 

No concelho de Alenquer o clima é classificado como Csb de acordo com a classificação climática de 
Köppen-Geiger o que corresponde a um clima mediterrânico com verões secos. Mais concretamente, a 
classe Csb ocorre nos casos em que a temperatura no mês mais frio se situa abaixo de 18°C, quando 
nos três meses mais frios as temperaturas mensais médias são superiores a -3°C e a temperatura média 
no mês mais quente se situa entre 10°C e 22°C. 

Não havendo registos climatológicos em Alenquer, o enquadramento climático é estruturado sobre as 
normais climatológicas registadas na Escola Agrária de Santarém para o período entre 1971 e 2000. 
Esta estação localiza-se a cerca de 32 km a Nordeste da área de intervenção e apresenta características 
topográficas e altimétricas com similitudes suficientes a Alenquer para poder servir de base à sua 
caracterização climática. 

O clima é quente e temperado. A temperatura média (Figura 4.1) é da ordem de 16,0°C. Julho e agosto 
são os meses mais quentes do ano com temperaturas médias de 22,6°C. Em janeiro, a temperatura 
média é 9,6°C sendo a temperatura média mais baixa de todo o ano. A média da temperatura máxima 
diária regista o seu valor máximo no mês de agosto (30,2°C). Pelo contrário, a média mais baixa da 
temperatura mínima registou-se em janeiro com um valor de 4,9°C. 
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Figura 4.1- Médias mensais de temperatura registadas na Estação Agrária de Santarém (1971-2000). 

Nos meses de inverno existe muita mais pluviosidade do que no verão (Figura 4.2). De facto entre os 
meses de outubro e Janeiro observam-se níveis de pluviosidade médios superiores a 80 mm. Os valores 
mínimos, próximos de 6 mm de precipitação total mensal registam-se nos meses de julho e agosto. No 
entanto, a avaliação dos níveis de maior precipitação diária revela uma certa homogeneidade com a 
ocorrência de valores superiores a 40 mm diários durante praticamente todos os meses do ano. A única 
excepção é o mês de agosto com valores máximos diários de 15,4 mm. Tal como seria esperado face à 
caracterização climática atribuída a este local, a evaporação máxima ocorre entre maio e setembro com 
destaque para julho e agosto em que os valores mensais de evaporação se situam em níveis próximos 
de 180 mm. 

 
Figura 4.2- Níveis de precipitação e evaporação (em mm) registados na Estação Agrária de Santarém (1971-

2000). 

As médias mensais de insolação revelam um padrão semelhante ao da evaporação com valores 
superiores a 250 horas mensais entre os meses de maio e agosto (Figura 4.3). Valores mínimos 
inferiores a 150 horas registam-se entre novembro e fevereiro. 
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Figura 4.3- Médias mensais de insolação em número de horas registadas na Estação Agrária de Santarém 

(1972 a 1976 e 1981 a 1990). 

Na Figura 4.4 apresenta-se a distribuição da direção de vento registada na Estação Agrária de 
Santarém. Os dados de vento aí registado revelam uma diferenciação importante entre os meses 
mais quentes (Verão – abril a setembro) e os mais frios (Inverno – outubro a março). No Verão 
regista-se uma forte predominância de ventos dos sectores W (30,7%) e NW (29,9%) que no total 
representam mais de 60% das situações. Durante o Inverno o sector NE surge como o mais 
frequente com 21,4% das situações; o total dos sectores NW e W representam 32,8% dos 
registos. 

 
Figura 4.4- Rosa de ventos (frequência em %) para o Verão (AMJJAS) e Inverno (ONDJFM) na Estação 

Agrária de Santarém (1971-1994). 

As intensidades de vento médias mais intensas (> 13 km/h) ocorrem nos meses de junho e julho 
com vento do sector NW. Os meses de novembro a janeiro são aqueles que correspondem a uma 
maior presença de situações de calma (~9%). 
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4.1.2 Projeções climáticas 

As alterações climáticas são uma realidade evidente demonstradas pela ocorrência de tendências 
diversas: as temperaturas estão a aumentar, os padrões da precipitação estão a mudar, os glaciares e a 
neve estão a derreter e o nível médio das águas do mar está a subir. É de esperar que estas alterações 
prossigam e que se tornem mais frequentes e intensos os fenómenos climáticos extremos que 
acarretam perigos como inundações e secas. Na Europa, os impactos e as vulnerabilidades no que 
respeita à biodiversidade, à economia, ao território e à saúde humana diferem entre regiões, territórios 
e setores económicos. Torna-se assim da maior relevância adicionar ao processo de tomada de decisão 
informação sobre as tendências climáticas antecipadas para a área de estudo. 

Para tal utiliza-se a Ficha Climática para Coruche produzida no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local e que 
é parte integrante do ‘Manual para a avaliação de vulnerabilidades futuras’. Coruche localiza-se a 
apenas cerca de 42 km a leste de Alenquer. Tendo em conta a curta distância entre as duas localidades 
considera-se que estes dados representam a mais recente e adequada informação para identificar as 
alterações climáticas projectadas para esta área geográfica. 

As principais alterações climáticas projectadas para Coruche até ao final do século XXI são as seguintes: 

▪ Temperatura: 

o Média anual e sazonal: Subida da temperatura média anual, entre 1°C e 5°C, no final 
do século. Aumento acentuado das temperaturas máximas no outono (entre 2°C e 
6°C). 

o Dias muito quentes: Aumento do número de dias com temperaturas muito altas (≥ 
35°C), e de noites tropicais, com temperaturas mínimas ≥ 20°C. 

o Ondas de calor: Ondas de calor mais frequentes e intensas. 

o Dias de geada: Diminuição acentuada do número de dias de geada. 

o Média da temperatura mínima: Aumento da temperatura mínima, entre 1°C e 3°C no 
inverno, e entre 2°C e 5°C no outono e verão. 

▪ Precipitação: 

o Média anual: Diminuição da precipitação média anual, sendo mais acentuada no final 
do séc. XXI, e podendo variar entre 3% e 43% nesse período. 

o Precipitação sazonal: Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara 
(podendo variar entre -36% e +9%), projetando-se uma diminuição no resto do ano, 
que pode variar entre 10% e 47% na primavera e entre 1% e 42% no outono. 

o Secas mais frequentes e intensas: Diminuição do número de dias com precipitação, 
entre 10 e 30 dias por ano. Aumento da frequência e intensidade das secas no sul da 
Europa. 

▪ Fenómenos extremos:  

o Aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa ou muito 
intensa (projeções nacionais). 

o Tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva e vento forte 
(projeções globais). 

4.1.3 Política Climática 

À escala nacional, o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) estabelece a visão e os 
objetivos desta política, assegurando a resposta nacional aos compromissos já assumidos para 
2020 e propostos para 2030 no âmbito da União Europeia e, a nível nacional, do Compromisso 
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para o Crescimento Verde (CCV). Entre os nove objetivos em que assenta a concretização do 
QEPiC salientam-se os três primeiros com relevância face ao projeto em avaliação:  

▪ Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 
emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

▪ Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa; 

▪ Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação. 

O QEPiC inclui, nas vertentes de mitigação e adaptação em alterações climáticas, os principais 
instrumentos de política nacional, dos quais se destacam o Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020). Na vertente de mitigação inclui também a implementação do Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão (CELE). 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais 
de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a -
23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos 
compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus 
nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais, define metas 
setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas 
setoriais, a desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes como 
transportes, energia, agricultura e floresta. 

A ENAAC 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) estabelece os 
objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da estratégia até 2020, 
tendo em vista «um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua 
implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas». 

4.2 Geologia e Geomorfologia 

4.2.1 Estudo geológico e geotécnico 

Na área na qual se fará a ampliação da unidade industrial da LINDE, em janeiro de 2019, foi 
realizado um estudo geológico e geotécnico que incluiu três sondagens - S1 a S3 (Figura 4.5) 
realizadas pelo método rotary e que foram acompanhadas pela execução de ensaios SPT (os 
valores variaram entre 21 e >60 pancadas na sondagem S1, entre 16 e >60 na S2 e entre 35 e >60 
na S3). A sondagem S2 foi transformada em piezómetro. 

O relatório descreve o modelo “geológico-geotécnico da área em estudo” do seguinte modo: “o 
ambiente geológico local é caraterizado pela presença de arenitos com intercalações argilosas e 
calcárias, encimados por aterro recente, constituído essencialmente por depósitos constituídos por 
solos siltoargilosos” (SULENSAIO – Engenharia e Geotecnia, Lda, 2019). 

Fez-se a colheita de três amostras (uma de cada sondagem), “representativas dos litótipos 
interceptados”, para análise granulométrica e determinação dos limites consistência. 

Há uma certa irregularidade na distribuição da cota da água nas sondagens que pode ser 
associada à ocorrência de vários níveis de aquíferos suspensos e/ou ao escoamento lateral em 
direção a um talvegue pouco pronunciado com orientação para SE. 
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Figura 4.5 - Localização das sondagens S1 a S3 e do local previsto inicialmente para a sondagem S2 (Fonte 

Sulensaio, 2019). 

Quadro 4.1 - Síntese dos resultados do estudo geológico e geotécnico (Fonte: Sulensaio, 2019). 

Sondage
m 

Profundidade 
(m) 

Profundidade 
nível freático 

(m) 

Cota 
aproximada 

do nível 
freático (m) 

Profundidade 
colheita da amostra 

para análise 
laboratorial (m) 

Classificação da 
amostra análise 

laboratorial 

S1 9,00 4,10 30,1 5,50-5,80 Areia argilosa 

S2 9,00 6,00 28,4 2,50-3,00 
Argila orgânica com 
areia 

S3 13,50 2,90 31,0 10,50-12,0 
Argila orgânica com 
areia 

 

4.2.1 Condições geológico-estruturais e geomorfológicas na envolvente das instalações da 

LINDE 

As instalações da LINDE em Alenquer localizam-se no sector de SW do sistema aquífero Margem 
Direita (T1) (Almeida et al., 2000). Este sistema aquífero (Figura 4.6) tem por suporte as formações 
da chamada bacia terciária do Tejo. Esta bacia constitui uma depressão alongada na direção NE-
SW, que é marginada a W e NW pelas formações mesozoicas da orla ocidental, a NE e a E pelo 
substrato hercínico ou varisco e a sul junta-se à bacia terciária do Sado e comunica com o 
Atlântico na península de Setúbal.  

A estrutura da bacia é bastante simples: o enchimento é sempre sub-horizontal e os bordos 
coincidem com falhas normais que jogaram durante a subsidência da bacia, salvo no bordo NW, 
ao longo do qual a cobertura mesozoica cavalga o Cenozoico (Ribeiro et al., 1979).  
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Figura 4.6 - Enquadramento litostratigráfico do sistema aquífero Margem Direita (Almeida et al., 2000), 

com indicação da localização do sítio do estudo por circunferência de cor vermelha. 

A individualização da bacia do baixo Tejo foi interpretada por abatimento entre falhas sob o efeito 
de uma tração secundária desenvolvida na dependência de uma compressão máxima orientada 
NE-SW, no Eocénico Superior e Oligocénico (Carvalho et al., 1983-85 e Cunha, 1992). Contudo, a 
escassez de evidências de tectónica paleogénica, a espessura regular (geralmente inferior a 
400 m) dos sedimentos detríticos correlativos, bem como a sua composição e relação com áreas-
fonte, indicam que a estruturação principal da bacia tectónica se iniciou posteriormente, já no 
Neogénico. 

O enchimento compõe-se principalmente de séries detríticas continentais, de idade paleogénica-
neogénica, com intercalações de formações marinhas e salobras correspondentes aos máximos 
das transgressões miocénicas (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 - Perfil geológico da bacia do baixo Tejo (Ribeiro et al., 1979). 
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Na Figura 4.8 representa-se a localização da instalação num extrato da Carta Geológica de 
Portugal na escala 1/50.000. A legenda inclui as designações das formações utilizadas à data da 
elaboração da carta e notícia explicativa (Zbyszewski & Assunção, 1965). Estas formações foram 
designadas com nome diferente na Figura 4.6. Assim, as “Camadas com Gryphaea gryphoides de 
V. N. da Rainha e Complexos detríticos de Ota, Camarnal, etc., com intercalações calcárias” da 
Figura 4.8 representa os “Grés de Ota” da Figura 4.6, os “Complexos detríticos de Cheganças e de 
Runa, com intercalações calcárias” tem a designação de “Complexo detrítico e calcário 
(Oligocénico)” naquela Figura 4.8 e o “Complexo pteroceriano” e os “ Calcários de Ota , Alenquer 
e Silveira” do Jurássico são agrupados nas “Formações detríticas e carbonatadas (Jurássico)” da 
Figura 4.6. 

 
Figura 4.8 - Geologia da área das instalações da LINDE (Extrato da Carta Geológica de Portugal na escala 

1/50.000, 30-D, Alenquer, Serviços Geológicos de Portugal) com indicação da localização do sítio do estudo 
por circunferência de cor vermelha. 

Segundo Almeida et al. (2000), a formação dos Grés de Ota, do Miocénico médio e inferior, é 
constituída por arenitos de origem continental, mais ou menos arcósicos, argilas e, por vezes, 
pequenas lentículas de calhaus. Assinalam-se variações verticais e laterais de fácies significativas. 
Segundo Barbosa (1995), a espessura da formação varia entre 200 e 500 m. 

Segundo Zbyszewski & Assunção (1965), os Complexos Detrítico de Cheganças e de Runa são 
representados por conglomerados, arenitos avermelhados e cor-de-rosa, argilas e calcários. Os 
afloramentos dispõem-se ao longo do bordo do sistema aquífero e representam o seu substrato. 

A área do projeto localiza-se em terrenos da formação dos Grés de Ota, no sopé da encosta 
oriental da serra de Ota-Alenquer que é a estrutura regional dominante (anticlinal da Serra da 
Ota-Alenquer), que se liga à estrutura sub-horizontal da bacia terciária do Tejo através de falha, 
possivelmente cavalgante (Zbyszewski et al., 1966). 

O suporte litológico da serra da Ota-Alenquer é conhecido por Formação de Ota e Alenquer 
(Calcários de Ota, Alenquer e Silveira) que formam uma unidade hidrogeológica que o Instituto da 
Água (INAG) designa por sistema aquífero Ota-Alenquer ou O26 (Almeida et al., 2000). 

Na Figura 4.9 é representada a relação espacial entre o sistema aquífero do Tejo Margem Direita 
e o sistema aquífero Ota-Alenquer. O espaço que separa os dois sistemas aquíferos é preenchido 
pelo Complexo detrítico e calcário (Oligocénico) que se dispõem ao longo do bordo do sistema 
aquífero da Margem Direita (substrato do sistema aquífero) e por formações do Complexo 
Pteroceriano do lado do sistema aquífero Ota-Alenquer. 
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Figura 4.9 – Representação conjunta dos limites dos sistemas aquíferos Tejo Margem Direita e Ota-

Alenquer. 

4.2.2 Sismicidade e perigosidade sísmica 

O vale inferior do Tejo é sede de significativa sismicidade histórica e instrumental, com sismos 
intensos e moderados tais como em 1344, 1531 e 1909. A estes eventos foram atribuídas 
magnitudes de 6,0, 7,1 e 7,6, respetivamente (Figura 4.10). 

Ao contrário do sismo de 1531 que é mal localizado dada a escassez de descrições históricas, o 
sismo de 23/4/1909 é localizado sem dúvida a NE de Lisboa, próximo de Benavente, onde foi 
sentido com o máximo de intensidade. Além de danos materiais e pessoais, foram observados 
fenómenos de liquefação.  

Embora outros sismos significativos tenham ocorrido nesta região depois do evento de 1909, em 
Muge (19/3/1914, M=4,7), Benavente (23 e 25/9/1914, M=5,3), e a W de Santarém (7/7/1925, 
M=4,3), a atividade sísmica no Vale Inferior do Tejo tem sido baixa desde aquele grande sismo de 
1909 (Cabral et al., 2003). 

A ocorrência de sismos na área revela a presença de estruturas sismogénicas (falhas ativas) em 
profundidade cujas localização e características são ainda mal conhecidas devido à cobertura 
sedimentar. É habitualmente assumido que os grandes eventos sísmicos locais (como em 1531 e 
1909) são gerados na chamada falha do Vale Inferior do Tejo, cuja presença é sugerida desde o 
início do século XX. Vários autores referenciam-na como o lineamento do Vale Inferior do Tejo, 
que é seguido à superfície pelo leito do rio Tejo. 
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Figura 4.10 - Sismicidade da Região do Vale Inferior do Tejo no período 56 a.C. a 2000 (segundo Instituto de 
Meteorologia - I.M., Divisão de Sismologia, 2001 in Cabral et al., 2003). Localização do sítio do estudo com 

circunferência de cor vermelha. 

No entanto, até agora, a falha do Vale do Tejo nunca foi reconhecida com segurança. Se presente, 
a sua geometria e, particularmente, a sua cinemática permanece virtualmente desconhecida uma 
vez que está recoberta por dezenas de metros de depósitos aluviais recentes. Também há 
evidência da presença de outras falhas transversais à orientação do vale fluvial que podem ter 
sido a origem de sismos grandes e/ou podem ter potencial para gerar futuros eventos. 

Cabral et al. (2003), a partir da análise de dados de sísmica de reflexão, construíram o mapa de 
falhas representado pela Figura 4.11. Várias estruturas que estão assinaladas como ativas ou 
provavelmente ativas na Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral e Ribeiro, 1988), 
Figura 4.12, foram confirmadas por aquele trabalho, nomeadamente as falhas de Pinhal Novo, 
Vila Franca de Xira e Azambuja bem como um sistema transverso (WNW-ESSE a NW-SE) na área 
do estuário do Tejo. As falhas aparecem segmentadas, orientadas NE-SW a NNE-SSW, dispostas 
en echelon, com componentes de deslocamento inverso e de desligamento, e um sistema de 
falhas “transversais”, orientadas WNW-ESE, com componente importante de deslocamento 
vertical, funcionando como estruturas de transferência relativamente às anteriores (Cabral et al., 
2000; Ribeiro, Moniz e Cabral, 2000). 
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Figura 4.11 - Mapa de falhas reconhecidas por perfis sísmicos. 1, perfil sísmico; 2, sondagem; 3, Falhas 
reconhecidas por I.G.M., 1992; 4, falhas reconhecidas por perfis sísmicos (certo e provável); 5, falha inversa; 

6, falha normal; 7, presumível traço de falha. (adaptado de Cabral et al., 2003). Localização do sítio do 
estudo com círculo de cor vermelha. 

 
Figura 4.12 - Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral e Ribeiro, 1988). Localização do 

sítio do estudo com círculo de cor azul. 

As falhas identificadas por Cabral et al., 2003 têm comprimentos variáveis entre 10 km e 40 km. 
Admitindo que cada falha atua como um segmento individual no contexto estrutural regional e 
que a rotura se dá ao longo de toda a extensão quando do sismo máximo, aqueles autores 
estimam a magnitude máxima expectável na área do Vale Inferior do Tejo varia entre 6,2 e 6,9.  



 

 

Pág. 68 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Estes valores estão no intervalo de magnitudes estimado para a sismicidade histórica regional 
(Teves Costa et al., 1999), sugerindo que os sismos históricos conhecidos representam "sismos 
máximos". 

Existem várias possíveis definições para perigosidade sísmica. Em termos numéricos, esta pode 
ser definida como sendo uma medida do potencial de perigo relacionado com fenómenos 
sísmicos, designadamente as vibrações sísmicas, as roturas do terreno, e os fenómenos de 
liquefação, ou também pode ser definida como sendo a propriedade de um sismo que se 
relaciona com a capacidade de causar danos e perdas (Wang, 2011 in Oliveira & Leitão, 2015). 

A avaliação da perigosidade sísmica pode ser feita numa primeira aproximação através da 
intensidade máxima observada que pode ser retirada diretamente da carta de intensidades 
máximas registadas em Portugal Continental publicada pelo Instituto de Meteorologia (Figura 
4.13). As instalações da LINDE estão localizadas na zona de intensidade IX. 

 

Figura 4.13- Carta de intensidades históricas máximas registadas em Portugal Continental (Instituto de 
Meteorologia in Teves Costa, 2005). Sítio do estudo indicado por circunferência de cor vermelha. 

Em face do enquadramento sismo-tectónico de Portugal Continental, tem sido usual a 
consideração de dois sismos tipo de projeto: um sismo próximo com pequena magnitude, e um 
sismo mais afastado e de maior magnitude.  

No entanto, no RSAEEP (Regulamento de Segurança e Ações Sísmicas para Estruturas de Edifícios 
e Pontes (RSAEEP) Decreto-Lei n.º 235/83 de 31 de Maio) só foi considerado um único mapa de 
zonas sísmicas para ambos os sismos. Assim, a área da LINDE localiza-se na zona A de risco 
sísmico (Figura 4.5a), de maior perigosidade de Portugal Continental, a que corresponde o 

coeficiente sismicidade =1,0. Os terrenos arenitos miocénicos correspondem a solos do Tipo II - 
solos coerentes muito duros, e de consistência média; solos incoerentes compactos.  

A NP EN 1998-1:2010 (IPQ, 2010) apresentou dois zonamentos para a definição da ação sísmica 
(Figura 4.14b e Figura 4.14c). Segundo Oliveira & Leitão, 2015, é a zona do concelho de Vila do 
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Bispo aquela que apresenta a maior perigosidade sísmica do território continental para um 
período de retorno de 475 anos, com valores de aceleração de pico para o cenário de sismo 
afastado compreendidos entre 250 e 375 cm/s2, respetivamente para terrenos tipo A e D. Nesta 
cartografia, a perigosidade sísmica na área das instalações da LINDE é avaliada como da zona 1.4 
para sismos afastados e da zona 2.3 para sismos próximos (Figura 4.14b e Figura 4.14c). 

 
Figura 4.14 - Mapa das zonas sísmicas de Portugal Continental que constam no (a) RSAEEP (b) EC8 (Euro 

Código 8, 2010), sismos afastados, e (c) EC8, sismos próximos. A perigosidade sísmica vai reduzindo da zona 
A para a zona D e da zona 1 para a zona 6 (in Oliveira & Leitão, 2015). Sítio do estudo indicado por círculo 

de cor preta. 

Na Figura 4.6 representa-se uma carta de perigosidade sísmica elaborada a partir de um estudo 
efetuado para a região do inferior do Vale do Tejo, expressa em termos de acelerações de pico e 
de intensidades EMS98 (Escala Macrosísmica Europeia), para um período de retorno de 1000 
anos (Teves Costa, 2005). A área do projeto fica na zona de aceleração de cerca de 400 cm/s2 e 
de intensidade IX. 

 
Figura 4.15 - Mapa de acelerações máximas e intensidades máximas com 5% de probabilidade de serem 

excedidas num intervalo de 50 anos, ou seja, com um período de retorno de 1000 anos (a escala de 
acelerações varia entre 0 e 750 cm/s2). Sítio do estudo indicado por círculo de cor preta. 
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4.3 Hidrogeologia 

Almeida et al., 2000 considera na bacia do Tejo-Sado, quatro sistemas aquíferos. Três são 
constituídos por matriz de terrenos cenozoicos: Margem Direita (T1), Margem Esquerda (T2) e, 
separado destes dois e mais a sul, o designado por Bacia de Alvalade (T6). O quarto sistema é 
formado por depósitos de natureza aluvionar (sistema aquífero Aluviões do Tejo -T7) que 
recobrem parcialmente os sistemas T1 e T2 na parte baixa do vale do Tejo (Figura 4.16). 

As instalações da LINDE localizam-se no sistema aquífero Margem Direita (T1), próximo do limite 
sul. 

 
Figura 4.16 - Sistemas aquíferos da Bacia Tejo - Sado (Almeida et al., 2000). Sítio do estudo indicado por 

círculo de cor preta. 

4.3.1 Sistema Aquífero: Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita 

De acordo com as fichas de diagnóstico do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (APA, 
2012), o sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita pertence à Região Hidrográfica 
RH5-Tejo, ocupa uma área de 1629,03 km2 e a recarga é de 172,80 hm3/ano (1% da precipitação). 
Segundo a avaliação feita naquele documento na Figura 4.17 apresenta-se o estado do sistema 
aquífero (massa de água). 

Segundo o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste - 2016/2021 (APA 
2016), o estado quer quantitativo quer qualitativo desta massa de água mantém-se na classe 
‘Bom’. Ao nível das pressões observa-se uma pressão significativa no setor agrícola, não existindo 
pressões significativas ao nível da qualidade. 
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Figura 4.17 – Estado quantitativo e Estado Químico do sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita 

(Fonte APA 2012). 

O sistema é constituído por um aquífero carbonatado, ausente nalgumas regiões, nomeadamente 
nos bordos NW e SW e por um aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas. 

Como consequência da génese das formações que suportam o sistema aquífero, no detalhe, o 
sistema é constituído por numerosas camadas de litologia diferente e grande parte delas com 
estrutura lenticular, isto é, sem continuidade lateral muito extensa. 

Desta complexidade litológica, textural e estrutural, resulta um conjunto alternante de camadas 
aquíferas separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e aquiclusos), 
nalguns locais com predomínio de uma ou outra classe de formações hidrogeológicas. Formam-se 
escoamentos de drenância entre camadas, de acordo com o potencial hidráulico local e 
genericamente descendentes nas zonas de recarga e ascendentes nas de descarga. 

O sistema aquífero é recarregado pela infiltração da água das precipitações atmosféricas nos 
afloramentos dos calcários e nas rochas detríticas e por água que se infiltra nos leitos das linhas 
de águas, na parte mais elevada dos seus percursos. 

A organização sequencial dos sedimentos individualiza verticalmente as formações com 
comportamento hidrogeológico diverso, criando alternâncias de aquíferos, aquitardos e 
aquiclusos. Formam-se escoamentos de drenância entre camadas, de acordo com o potencial 
hidráulico local e genericamente descendentes nas zonas de recarga e ascendentes nas de 
descarga. 

Sendo o sistema aquífero Margem Direita muito extenso e profundo é possível individualizar 
vários tipos de escoamentos e áreas hidrogeologicamente diferenciadas. Assim, podem-se 
considerar escoamentos locais, isto é escoamentos pouco extensos cujas áreas de descarga são as 
linhas de água adjacentes e as de recarga são os interflúvios. Trata-se de escoamentos onde 
predominam os sentidos de fluxo descendentes e laterais. 

Por oposição aos escoamentos anteriores, existem os escoamentos extensos e profundos, com 
circulação à escala do sistema, onde se podem individualizar três zonas de escoamento: a recarga 
onde o fluxo é descendente, a intermédia ou de transferência e a de descarga com fluxos 
ascensionais, corresponde às áreas adjacentes ao grande eixo drenante (rio Tejo).  

Como corolários do que antes foi enunciado, a configuração geral do escoamento subterrâneo no 
sistema aquífero Margem Direita, em regime natural, dava-se em direção ao rio Tejo onde 
descarregava parcialmente por drenância ascendente nas aluviões e se prolongava pelo sistema 
aquífero Margem Esquerda em direção ao oceano Atlântico segundo uma direção que, na 
península se Setúbal, se aproxima da perpendicular à linha de costa. 

O sistema aquífero Margem Direita apresenta variabilidade nas suas características, tanto de 
norte para sul, como de oeste para leste, nomeadamente, uma diminuição da permeabilidade 
para norte de Santarém e próximo do limite oeste (Almeida et al., 2000). 
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Os Grés de Ota podem ter espessuras entre os 200 e os 250 m, segundo Barbosa, 1995. No 
entanto, conhecem-se furos de captação de água que apresentam espessuras superiores a 360 m 
perto de Cartaxo e de cerca de 500 m na região de Manique do Intendente. 

Como se observa no diagrama de Piper (Figura 4.17), as águas provenientes dos Calcários de 
Almoster, apresentam uma fácies distinta da dos Arenitos de Ota. Assim, a fácies das águas dos 
calcários são bicarbonatadas cálcicas, como seria de esperar, dada a natureza 
predominantemente carbonatada destas formações, enquanto as águas provenientes dos Grés de 
Ota, apresentam fácies que variam entre cloretadas calco-magnesianas e bicarbonatadas calco-
magnesianas. Duas amostras apresentam fácies cloretada sódica. 

 
Figura 4.18 - Fácies das águas do sistema aquífero Margem Direita (azul - Calcários de Almoster; branco – 

Arenitos de Ota) (in Almeida et al., 2000). 

4.3.2 Condições hidrogeológicas na área das instalações da LINDE e na envolvente  

O sistema aquífero da Margem Direita é a origem da água destinada ao abastecimento público, à 
rega da agricultura e agropecuária (certamente os sectores de atividade de maior consumo), aos 
consumos industriais e ao abastecimento doméstico privado. Relacionados com estes consumos 
foram sendo construídos milhares de furos de captação de água subterrânea. A localização e as 
caraterísticas de 67 furos inventariados, na envolvente das instalações da LINDE, estão 
representadas na Figura 4.18 a Figura 4.19. 

Na área do limite do sistema aquífero há muito menos furos conhecidos que nas áreas mais 
centrais do sistema. A profundidade dos furos é muito variável, dependente do objetivo e 
importância do consumo. A máxima profundidade inventariada diz respeito a um furo localizado a 
sul da Ota com 537,7 m de profundidade. Das quatro classes representadas na Figura 4.18, 40 % 
dos furos tem profundidade menor que 100 m, 78 % é de profundidade inferior a 200 m e cerca 
de 22 % são mais profundos que 200 m (só há um com profundidade superior a 300 m). 
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Figura 4.19 - Profundidade dos furos de captação de água subterrânea na região envolvente das instalações 

da LINDE. Sedes de concelho e sítio do estudo indicados por círculos grandes de cor preta e limite do 
sistema aquífero com linha de cor azul. 

À semelhança da profundidade, o caudal de ensaio dos furos é muito variável e dependente do 
objetivo e importância do consumo, embora o número de dados (n=32) seja muito inferior ao da 
profundidade. Das quatro classes em que se dividiu a amostra do caudal dos furos inventariados 
(Figura 4.19), há cerca de 41 % dos furos que têm o caudal menor que 5 L/s e cerca de 41 % com 
caudal superior a 15 L/s; as duas classes de caudal intermédio apenas representam 18 %. Embora 
a maioria dos furos se destine a abastecimentos com consumos baixos a moderados, a 
percentagem de furos com destino a abastecimento mais relevantes, público e/ou à indústria, 
parece significativo. A grande parte dos furos da classe de caudal mais baixo localiza-se nas 
proximidades do limite do sistema aquífero. 

Relativamente à produtividade dos furos do sistema aquífero referida por Almeida et al., (2000), 
aparentemente, este setor do sistema aquífero tem furos menos produtivos (Quadro 4.2). 

 

Quadro 4.2 - Produtividade dos furos do sistema aquífero e do sector do aquífero estudado no EIA (L/s). 

 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Almeida et al., 2000 

(Grés de Ota) 
14,9 13,7 0,08 4,5 11,1 20,0 75,0 

Este EIA 9,9 7,6 0,5 3,6 7,8 15.4 25,0 
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Figura 4.20 - Caudal de ensaio dos furos de captação de água subterrânea na região envolvente das 

instalações LINDE. Sedes de concelho e sítio do estudo indicados por círculos grandes de cor preta e limite 
do sistema aquífero com linha de cor azul. 

 

O caudal específico, isto é, o caudal dividido pelo rebaixamento, é indicador frequentemente 
associado à transmissividade do aquífero ou da zona do aquífero ensaiado. Das quatro classes em 
que se dividiu a amostra do caudal específico (N=26 valores) dos furos inventariados, há cerca de 
42 % dos furos que têm o caudal específico menor que 0,50 L/s/m, em 58% dos furos (Figura 
4.20), o caudal específico é inferior a 1,0 L/s/m, e só em 19 % dos furos, o caudal específico é 
superior ou igual a 4 L/s/m. À semelhança do caudal, o caudal específico é mais baixo junto ao 
limite do sistema aquífero 
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Figura 4.21 – Caudal específico dos furos de captação de água subterrânea na região envolvente das 

instalações da LINDE). Sedes de concelho e sítio do estudo indicados por círculos grandes de cor preta e 
limite do sistema aquífero com linha de cor azul. 

Segundo Almeida et al., 2000, a transmissividade estimada a partir de 168 caudais específicos, 
para os Grés de Ota, situa-se entre 1 e 4100 m2/dia, estando os mais frequentes entre 20 e 
160 m2/dia. No sector objeto deste EIA, a transmissividade estimada através dos 26 caudais 
específicos disponíveis varia entre 1,1 e 568 m2/dia, com a mediana de 71,81 m2/dia e o terceiro 
quartil de 330 m2/dia, isto é, o sector em estudo é aparentemente menos transmissivo que o 
conjunto do sistema aquífero e indicativo de que a permeabilidade e/ou a espessura do sistema 
aquífero diminui para o limite oeste, como referido por Almeida et al., 2000. 

O conjunto de medidas da cota do nível hidrostático (NHE) dos furos refere-se a diferentes épocas 
e de observações relativas a diferentes camadas aquíferas, pelo que os valores se apresentam 
erráticos, dificultando a visualização de tendências espaciais ou temporais. Da Figura 4.21, a 
sugestão mais aparente confirma o modelo conceptual do sistema, isto é, níveis mais elevados 
perto do limite do sistema, decrescendo no sentido do Tejo, indicando que o escoamento se 
dirige na direção do limite materializado pelo rio Tejo. 

Na Figura 6.7 apresenta-se a representação gráfica das estatísticas da cota do NHE (n=35) e 
comparam-se com as do NHD (n=29) e do topo dos ralos dos furos (n=43). 

As medianas tomam os valores seguintes: NHE=-2,35 m, NHD=-12,0 m e topo dos ralos=-12.4 m. A 
semelhança entre a mediana do NHD e a do topo dos ralos leva a sugerir que poderá haver furos 
em que a exploração se faz com ralos a descoberto. 
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Figura 4.22 - Cota do NHE dos furos de captação de água subterrânea na região envolvente das instalações 

da LINDE. Sedes de concelho e sítio do estudo indicados por círculos grandes de cor preta e limite do 
sistema aquífero com linha de cor azul. 

Cota (m)

NHE

NHD 

Topo ralos  

-250 -150 -50 50 150

 
Figura 4.23 - Representação gráfica das estatísticas principais da cota do NHE, do NHD e do topo dos ralos. 

Na envolvente da área de implantação da LINDE estão localizados três piezómetros da rede de 
piezometria SNIRH (códigos 376/51, 376/2 e 376/1389) que se localizam no sistema aquífero Ota-
Alenquer, portanto sem significado para este EIA cuja localização diz respeito ao sistema aquífero 
do Tejo Margem Direita. O piezómetro mais próximo da rede do SNIRH no sistema aquífero do 
Tejo Margem Direita é o 363/26 que fica à distância de cerca de 9 km (Figura 4.23). 

O piezómetro o n.º 363/26 fica à altitude de 92 m. Segundo o SNIRH, trata-se um furo vertical, 
sem que forneça informação das suas caraterísticas construtivas. 
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Figura 4.24 – Localização dos piezómetros da rede de piezometria (cor azul) e da qualidade das águas 

subterrâneas (cor vermelho) do SNIRH na envolvente alargada das instalações da LINDE. Sedes de concelho 
e sítio do estudo indicados por círculos grandes de cor preta e limite do sistema aquífero com linha de cor 

azul. 

A evolução do nível piezométrico no piezómetro 363/26 é representada no hidrograma da Figura 
4.24. O hidrograma apresenta comportamento distinto em dois períodos: nos anos oitenta e 
noventa do século passado e nos anos do presente século. O primeiro período começa com uma 
subida de níveis de uma dezena de metros, seguiu-se um período de estabilização e uma descida 
brusca de cerca de 25 m. Nos anos do século XXI, há medições esporádicas com os níveis 
piezométricos acima da cota 70 m a que seguem leituras mensais ou bimensais com o nível a 
descer ciclicamente até cotas cerca de 40 m mais baixas que no início do ciclo, que pode ser de 
alguns anos. 

 
Figura 4.25 - Evolução do nível piezométrico no piezómetro 363/26 (dados do SNIRH). 
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Interpretam-se estas variações dos níveis como o resultado da influência de captação ou 
captações muito próximas. Embora os ciclos incluam alguns episódios de secas severas como as 
de 2011 e 2018, esta amplitude da variação dos níveis não parece poder associar-se como 
resultado direto das secas. 

4.3.3 Hidroquímica na área das instalações da LINDE e na envolvente 

Área envolvente 

Na envolvente alargada dos terrenos da LINDE, na freguesia de Ota, concelho de Alenquer, a 
cerca de 7,1 km de distância, está localizado o piezómetro 363/3, o mais próximo da rede de 
qualidade da água subterrânea do SNIRH, cuja representação cartográfica é feita no mapa da 
Figura 4.24. Segundo o SNIRH trata-se um furo vertical, com a designação JK2, sem informação das 
caraterísticas. Muito perto deste piezómetro existe o 363/95 de que há apenas um valor de um 
número muito limitado de parâmetros, por isso, não será considerado. 

No que respeita aos elementos maiores, de que há três registos completos (2000, 2001 e 2002), a 
água do piezómetro 363/3 é de fácies bicarbonatada cálcica a bicarbonatada calco-sódica (Figura 
4.26). 

 
Figura 4.26 – Fácies da água do piezómetro 363/3 localizado na região envolvente alargada das instalações 

da LINDE (dados do SNIRH). 

No que respeita aos valores da condutividade elétrica (CE) e concentração em cloretos da água do 
piezómetro 363/3, nas séries temporais representadas na Figura 4.27 a evidência estatística é 
insuficiente para definir uma tendência significativa para o nível de confiança de 95 % (teste de 
Mann Kendall). 

A situação de referência da qualidade da água do piezómetro 363/3, localizado na região 
envolvente das instalações da LINDE, relativamente aos parâmetros químicos e indicadores do 
Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro é resumida nos Quadro 4.3 e Quadro 4.4 nos quais se 
identifica o não cumprimento dos valores paramétricos. O cobre apresenta um valor de não 
cumprimento e o pH registou três valores ligeiramente inferiores ao valor paramétrico de 6,5. 
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Figura 4.27 – Evolução da condutividade elétrica e concentração de cloretos da água do piezómetro 363/3 

localizado na região envolvente alargada das instalações da LINDE (dados do SNIRH). 

Quadro 4.3 - Situação de referência da qualidade da água do piezómetro 363/3 localizado na região 
envolvente alargada das instalações da LINDE, dados do SNIRH (Parâmetros Químicos do Decreto-Lei 

152/2017 de 7 de Dezembro) 

Parâmetro 
Valor 

paramétrico 
Unidade 

363/3 

Nº valores 
da 

amostra 

Nº valores 
< LQ 

Nº valores  > 
valor 

paramétrico 

Antimónio 5,0 µg/L Sb 1 1 0 

Arsénio 10 µg/L As 3 3 0 

Boro 1,0 mg/L B 0 0 0 

Cádmio 5,0 µg/L Cd 9 8 0 

Chumbo 10 µg/L Pb 4 4 0 

Cianetos 50,0 µg/L CN 1 1 0 

Cobre 2,0 µg/L Cu 9 4 1 

Crómio 50 µg/L Cr 4 0 0 

Fluoreto 1,5 mg/L F 1 1 0 

Mercúrio 1,0 µg/L Hg 6 4 0 

Níquel 20 µg/L Ni 1 0 0 

Nitrato 50 mg/L NO3 14 11 0 

Nitrito 0,50 mg/L NO2 14 11 0 

Selénio 10 µg/L Se 1 1 0 

Tetracloroeteno e 
tricloroeteno 

10 µg/L 2 2 0 
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Quadro 4.4 - Situação de referência da água do piezómetro 363/3 localizado na região envolvente alargada 
das instalações da LINDE, dados do SNIRH (Parâmetros Indicadores do Decreto-Lei 152/2017 de 7 de 

Dezembro) 

Parâmetro 
Valor 

paramétrico 
Unidade 

363/3 

Nº valores  Nº V <LQ 
Nº valores > 

valor 
paramétrico 

Alumínio  200 µg/L Al 6 6 0 

Amónio 0,50 mg/L NH4 14 11 0 

Cálcio - mg/L Ca 8 0 - 

Coliformes 0 N/100 mL 12 12 0 

COT S/ alteração mg/L C 11 9 0 

Cloretos 250 mg/L Cl 13 0 0 

Condutividade 2500 
µS/cm  (20º 

C) 
12 0 0 

Ferro  200 µg/L Fe 9 5 0 

Magnésio - mg/L Mg 8 0 - 

Manganês 50 µg/L Mn 2 2 0 

Oxidabilidade 5.0 mg/L O2 14 7 0 

pH ≥6,5 e ≤9,5 
unidades de 

pH 
10 0 3* 

Sódio 200 mg/L Na 4 0 0 

Sulfato 250 mg/L SO4 13 6 0 

* pH < 6,5      

 

Área da LINDE 

No local de implantação do projeto, em novembro de 2017 foi realizado um estudo de avaliação 
ambiental do sítio nas componentes de solos e águas subterrâneas. Esse estudo foi realizado para 
a área de expansão (HPC, 2018a) e para a área de implantação da instalação já existente (HPC, 
2018b). 

Na proximidade da área de expansão foram construídos dois piezómetros (P1 e P2). As 
profundidades foram de 9 m no P1 e 14 m no P2. 

No interior da área da atual instalação da LINDE, implantada no local desde 1996, foram 
construídos 3 piezómetros: PZ1, PZ2 e PZ3. As profundidades foram de 9,2 m no PZ1 e 10,2 m no 
PZ2 e PZ3. O PZ-1 foi construído próximo da ribeira, que corre no limite oeste do terreno da 
fábrica, junto do local de descarga das águas residuais da fábrica, o PZ-2 está em local próximo do 
parque de estacionamento e o PZ-3 fica localizado no exterior das áreas do compressor e do 
transformador. 

Para efeitos da avaliação realizada, além dos piezómetros foram também considerados dois 
outros pontos de água: um poço antigo localizado na proximidade da área de expansão (sem 
utilização atual) e um poço localizado no interior da instalação existente que na época era 
utilizado para rega. 

Na Figura 4.28 apresenta-se a localização dos piezómetros e dos poços. 

As amostragens de água nos piezómetros e nos poços foram realizadas em novembro de 2017. Os 
resultados das análises da água subterrânea que de seguida se transcrevem são avaliados tendo 
como base os seguintes referenciais: 
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▪ valores de referência9 fixados nas ‘Normas de Ontário’10 

▪ limiares e normas de qualidade estabelecidos no Plano de Gestão de Região 
Hidrográfica e,  

▪ no caso de substâncias para os quais não foram ainda definidos limiares, utilizam-se os 
valores de referência fixados no anexo I (qualidade das águas doces superficiais 
destinadas à produção de água para consumo humano) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de agosto, e no anexo I (valores paramétricos para a água destinada ao consumo 
humano fornecida por redes de distribuição) no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto, alterado pelos Decretos-Lei n.os 92/2010, de 26 de julho e 152/2017, de 7 de 
dezembro. No caso do parâmetro TPH C10-C40, considera-se a norma de qualidade 
ambiental estabelecida para as águas superficiais no Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de 
outubro, e adotada para as águas subterrâneas (10 µg/l) (APA, 2019a). 

 
Figura 4.28 – Localização dos piezómetros e poços de amostragem. 

                                                 
9 Valor de referencia – concentração de um contaminante no solo acima da qual pode haver risco inaceitável para a saúde humana e/ou para o 
ambiente. 
10 “Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act”, Ministry of the Environment, April 
15, 2011) 



 

 

Pág. 82 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

O Quadro 4.8 apresenta os resultados das campanhas de medição dos níveis da água nos 
piezómetros e nos poços. 

Quadro 4.5 - Leituras do nível da água nos piezómetros e nnos poços. 

Piezómetros/poço Profundidade do nível da água (m) 

P1 4,58 

P2 6,70 

Poço antigo 4,68 

PZ1 5,50 

PZ2 5,78 

PZ3 8,51 

Poço de rega 5,30 

A lista de análises laboratoriais efetuadas no estudo da HPC inclui os parâmetros mencionados no 
Quadro 4.6. 

Quadro 4.6 - Parâmetros químicos analisados. 

Parâmetro 

Hidrocarbonetos alifáticos (TPH) 

Hidrocarbonetos aromáticos (BTEX) 

Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos  (PAH) 

Hidrocarbonetos halogenados voláteis (VHHC) 

Metais pesados: Pb, Cd, Cr (total e VI), Cu, Ni; Hg, Zn e As 

Os resultados analíticos para os parâmetros com valores acima do limite de quantificação 
apresentam-se no Quadro 4.7, não existindo limiares e normas de qualidade estabelecidos no 
Plano de Gestão de Região Hidrográfica. Nos Anexos XI.A e XI.B do Volume III apresentam-se as 
tabelas resumo com todos os parâmetros analisados. 

Quadro 4.7- Dados analíticos dos parâmetros com valores acima do limite de quantificação. 

Parâmetro 

Ontário 

Valor de 

referencia 

(1) 

DL236/98 

Anexo I 

VMR -VMA 

DL152/ 

2017 

Anexo I 

DL 

218/15 
P1 P2 Poço PZ1 PZ2 PZ3 

Poço 

rega 

Níquel (mg/kg) 0,1  0,02   0,009  0,05 0,013 0,074 0,006 

Zinco (mg/kg) 1,1 0,5/3,0       0,02  1,2 

Hidrocarbonetos C10-
C40 (mg/kg)  (2) 

0,75   0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,01 

Cis 1,2 Dicloroetano 
µg/L 

1,6        2,5   

Trans 1,2 
dicloroetileno µg/L 

1,6        0,6   

Tricloroetileno µg/L 1,6    1,9    8,6 4,9  

Benzeno µg/L 5  1,0      2,4 8,0  

Tolueno µg/L 24        1,9 4,5  

Etilbenzeno µg/L 2,4         1,3  

m,p-xileno µg/L 
300 

        1,4  

o-xileno µg/L         1,0  
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Parâmetro 

Ontário 

Valor de 

referencia 

(1) 

DL236/98 

Anexo I 

VMR -VMA 

DL152/ 

2017 

Anexo I 

DL 

218/15 
P1 P2 Poço PZ1 PZ2 PZ3 

Poço 

rega 

Naftaleno µg/L 11    0,01 0,02   0,62 0,12 0,01 

Acenafteno µg/L 4,1        1,8   

Fluoreno µg/L 120        2,6   

Fenantreno µg/L 1        6,6   

Antraceno µg/L 2,4        0,59 0,02  

Fluoranteno µg/L 0,41        2,7   

Pireno µg/L 4,1        1,4   

BenzoAntraceno µg/L 1        0,35   

Criseno µg/L 0,1        0,27   

Benzo(b)fluoranteno 0,1        0,08   

Benzok)fluoranteno 0,1        0,04   

Benzo(a)pireno µg/L 0,01  0,010      0,07   

Benzo(g,h,i)perileno 0,05        0,01   

Indeno(1,2,3-
cd)pireno µg/L 

0,05        0,01   

HAP soma µg/L   0,10  0,01 0,02 <0,01  17,1 0,14 0,06 

(1) Tabela 2 (potável); 

Pontos de amostragem no exterior da instalação 

Nos pontos de água localizados no exterior da instalação existente (P1, P2 e poço antigo), em 
relação aos metais pesados, os resultados analíticos indicam que nenhuma das amostras de água 
subterrânea apresenta concentrações acima dos valores de referência das normas de Ontário (da 
água potável). Nenhum dos metais pesados foi detetado nas amostras de água, com exceção do 
Ni no P2 (0,009 mg/l) com valor ligeiramente acima do limite de deteção. 

Em todos os casos, os resultados analíticos indicam concentrações abaixo dos valores de 
referência das normas de Ontário com exceção do Tricloetileno da amostra do P1 (valor limite de 
referência 1,6 µg/L e valor medido de 1,9 µg/L) mas muito abaixo do valor de intervenção da lista 
holandesa estabelecido em 500 µg/L. 

Nos 3 locais de amostragem o valor de hidrocarbonetos C10-C40, embora abaixo do valor de 
referência de Ontário, ultrapassa o valor estipulado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015. 

Pontos e amostragem no interior da instalação 

Nos pontos de água localizados no interior da instalação existente (PZ1, PZ2, PZ3 e poço de rega) 
os valores de metais pesados das amostras de água estão em regra em conformidade com os 
valores de referência das normas de Ontário. É exceção a concentração em Zn (1,2 mg/L) na água 
do poço de Rega. De notar também que uma análise ao efluente líquido que é descarregado na 
linha de água adjacente o valor de Zn foi de 2,2 mg/l (HPC, 2018b). Este valor encontra-se 
também acima do VMR do Anexo I (classe A1) do DL 236/98, mas abaixo do valor máximo 
admissível. No caso do Ni encontram-se valores acima do VP do DL n.º 152/2017 nos piezómetros 
PZ1 e PZ3. 

No que respeita aos compostos orgânicos voláteis foi observada uma ligeira inconformidade na 
composição da água subterrânea em duas das quatro amostras analisadas, com valores 
ligeiramente acima das Normas de Ontário (água potável) mas muito abaixo dos limites de 
intervenção da lista Holandesa: Tricloroetileno na água das amostras dos piezómetros PZ2 (8,6 
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µg/L) e PZ3 (4,9 µg/L); Cis-dicloroetileno na água da amostra do PZ2 (2,5 µg/L) e Benzeno na água 
da amostra o PZ3 (8 µg/L). Salienta-se que o valor de benzeno também ultrapassa o Valor Paramétrico 
do Anexo I do DL 152/2017 (água para consumo humano). 

Adicionalmente, foram registados quatro hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) 
(fenantreno, fluoranteno, criseno e benzo(a)pireno) na amostra de água do PZ-2 localizado na zona 
de estacionamento em concentrações ligeiramente acima das Normas de Ontário (água potável). 
Estes contaminantes não foram encontrados em nenhuma das restantes amostras. Salienta-se que 
o benzo(a)pireno se apresenta com valor acima do VP do Anexo I do DL 152/2017 (água para consumo 
humano). 

Em relação aos Hidrocarbonetos C10-C40 os 3 piezómetros apresentam valores acima do estipulado 
pelo Decreto-Lei n.º 218/2015 (embora muito abaixo do valor de referência de Ontário),  

O relatório da HPC conclui que, com os resultados analíticos das amostras de solos e água 
subterrânea, o número limitado e localizado das inconformidades identificadas, as condições 
geológicas e hidrogeológicas, a impermeabilização superficial do terreno e a baixa vulnerabilidade 
do local, o risco ambiental é classificado como baixo (HPC, 2018b). 

Adicionalmente, o relatório conclui que a origem das não conformidades registadas nas amostras 
de água subterrânea, devidas principalmente à presença pontual de compostos orgânicos voláteis 
e PAHs, não pode ser claramente identificada, não podendo ser totalmente descartada a hipótese 
de uma fonte externa à área de estudo. 

No decurso deste EIA houve a oportunidade de medir a profundidade da água nos piezómetros P1 
e P2 e Poço Antigo (Figura 4.28). No Quadro 4.8 comparam-se os valores agora medidos com as 
medições de 2017 (HPC, 2018a). Os valores de 2020 representam valores mais elevados sendo 
resultado da sazonalidade dos aquíferos superficiais monitorizados. 

Quadro 4.8 - Leituras do nível da água nos piezómetros e no poço antigo. 

Piezómetros/poço 
Profundidade do nível da água (m) 

9/02/2020 14/11/2017 

P1 1,60 4,58 

P2 4,30 6,70 

Poço antigo 2,20 4,68 

Colheu-se uma amostra da água do Poço Antigo de que se fizeram algumas análises aos seguintes 
parâmetros no campo: pH=7,03 (16,6ºC), Oxigénio dissolvido 3,8 (mg/O2 a 17,1⁰C), CE 912 µS/cm 
(17,2⁰C). Estes valores são comuns nas águas subterrâneas do sistema aquífero da Margem 
Direita. 

No Poço fez-se uma colheita de água para análises laboratoriais cujos resultados constam do 
certificado de análise: 2020038842/1 do laboratório Eurofins Analytico (Anexo XI.C do Volume III).  

O boletim do laboratório Eurofins inclui a análise da CE e do pH e das concentrações de 
substâncias dos grupos identificados no Quadro 4.9. 

A grande maioria dos valores do boletim de análise do laboratório Eurofins corresponde a 
substâncias químicas cuja concentração é inferior ao limite de quantificação (LQ) do método 
analítico utilizado. As exceções são identificadas com a menção do valor medido. 

Os valores analíticos serão seguidamente comentados tendo em conta o Anexo I do Decreto-Lei 
152/2017 de 7 de dezembro e o Anexo I (classe A1) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 
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Quadro 4.9 – Síntese do boletim da análise do laboratório Eurofins; LQ = Limite de quantificação do método 
analítico. 

Grupo de substâncias ou de 
parâmetros analisados 

Número de 
substâncias 

Nº valores <LQ 
Substâncias ou parâmetros com 

valores > LQ 

Metais 16 13 
Bário = 170 µg/L; Níquel = 2,4 µg/L 

Zinco = 13 µg/L 

Hidrocarbonetos orgânicos voláteis 15 15 0 

Fenóis 13 13 0 

Hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos 

16 16 0 

Hidrocarbonetos voláteis 
halogenados 

37 37 0 

Clorobenzenos 14 14 0 

Clorofenóis  21 21 0 

Bifenilos policlorados 9 9 0 

Cloronitrobenzenos 9 9 0 

Vários hidrocarbonetos clorados 4 4 0 

Pesticidas organoclorados 26 26 0 

Pesticidas fosfóricos 18 18 0 

Pesticidas azotados 9 9 0 

Vários pesticidas 10 10 0 

Vários compostos orgânicos 3 3 0 

Hidrocarbonetos de petróleo 7 7 0 

No que respeita aos parâmetros indicadores (Quadro 4.10), a mineralização total aqui avaliada 
pela condutividade elétrica (CE), a água do poço cumpre o limite paramétrico. O pH cumpre 
igualmente os limites paramétricos. 

Quadro 4.10 – Valores analíticos dos parâmetros indicadores doseados (Decreto-Lei 152/2017) 

Parâmetro 
Valor 

paramétrico 
Unidade 

Valor 
analítico 

Condutividade 2500 µS/cm  (20º C) 990 

pH ≥6.5 e ≤9.5 unidades de pH 7,0 

No que respeita aos parâmetros químicos analisados o bário encontra-se acima do valor máximo 
admissível do DL n.º236/98 (Quadro 4.11). 

Refere-se, no que respeita ao Benzo(a)pireno, que o limite de deteção (0,1 µg/L) é superior ao 
valor paramétrico (0,010 µg/L) pelo que não se pode concluir relativamente ao cumprimento da 
norma. 

Quadro 4.11– Valores analíticos dos parâmetros químicos doseados (Decreto-Lei 152/2017). 

Parâmetro 
Valor 

analítico 

DL 152/2017 DL 236/98 Anexo I 

Valor 
paramétrico 

VR/VMA 

Bário (µg/L) 170 - --/100 

Benzo(a)pireno (µg/L) <0,1 0,010 - 

Níquel (µg/L) 2,4 20 - 

Zinco (µg/L) 13 - 500/3000 
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4.3.4 Zonas Protegidas 

4.3.4.1 Zonas designadas para a captação de água destinada ao consumo humano 

No âmbito do Artigo 7º da DQA e do Artigo 48º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, devem 
ser identificadas todas as massas de água (MA) destinadas à captação de água para consumo 
humano que forneçam mais de 10 m3/dia, em média, ou que sirvam para 50 pessoas. Assim, as 
MA afetas à RH 5, incluindo o sistema aquífero Margem Direita onde se localiza a área de estudo 
foram consignadas para a captação de água subterrânea (Figura 4.29). 

 
Figura 4.29 – Zonas reservadas de captação de água subterrânea para a produção de água para consumo 

humano na RH5 (adaptado APA, 2016)11. Sítio do estudo indicados por círculo cor vermelha. 

4.3.4.2 Zonas designadas como zonas vulneráveis 

A Portaria n.°164/2010, de 16 de Março, define a zona vulnerável do Tejo que ocupa uma área de 
2417 km2, 92,5 % na área da RH5 e 7,5 % na RH6. 

A zona da instalação industrial em estudo e a envolvente ficam fora desta zona vulnerável (Figura 
4.30). 

                                                 
11APA (2016) – Plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e ribeiras do Oeste (RH5) – Parte 2-Caraterização e diagnóstico. Agência Portuguesa 
do Ambiente. 
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Figura 4.30 - Zonas vulneráveis na RH5 (adaptado APA, 2016). Sítio do estudo representado por círculo de 

cor vermelha. 

4.3.4.3 Perímetros de Proteção 

O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, estabelece as normas e os critérios para a 
delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 
abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações. 

Na Figura 4.31, representam-se as localizações dos furos que têm definido perímetro de proteção 
de acordo com o sítio eletrónico do SNIRH e da APA acedido em fevereiro de 2020. A instalação 
da LINDE localiza-se a oriente do alinhamento dos polos de captações da EPAL de Ota e de 
Alenquer. Cada um dos polos compreende 3 furos de captação verticais em calcários do sistema 
aquífero Ota-Alenquer. 
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Figura 4.31 – Localização das captações públicas para as quais estão definidos perímetros, segundo o 

SNIRH, e localização do sítio da LINDE. 

O perímetro de proteção das captações dos dois polos de captação da EPAL foi definido, 
conforme a legislação aplicável, e publicados em Diário da República através da Portaria 
n.º 1187/2010 de 17 de novembro. Na Figura 4.33 representam-se as zonas de proteção deste 
perímetro e a localização da LINDE.  

Além das captações da EPAL, existem ainda 3 captações das ‘Aguas de Alenquer’: Rabissaca, 
Fianda e Casais Brancos. Os perímetros de proteção destas captações foram aprovados pela 
portaria n.º 118/2011 de 28 de março. 

   

Figura 4.32 – Perímetros de proteção das captações dos polos de Rabissaca, Fianda e Casais Brancos. 
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Figura 4.33 – Zonas do perímetro de proteção das captações dos polos de Alenquer e Ota da EPAL. 

A área do empreendimento está fora da área protegida por qualquer perímetro de proteção. 

4.3.5 Estruturas artificiais com importância hidrogeológica 

Na área da atual instalação da LINDE que ocupa uma parcela de 2,6 ha, a área impermeável 
(edificado, blocos de betão, betuminoso, lajes de betão) é de 20786,96 m2 contra 5972,04 m2 de 
área permeável. 

Nas áreas impermeabilizadas, as precipitações atmosféricas são impedidas de se infiltrarem pela 
cobertura do edificado e pavimentos. Isto é, de uma situação natural em que a infiltração da água 
das precipitações recarregava o volume geológico subjacente à superfície do terreno passou-se a 
uma situação em que as coberturas impedem na prática a infiltração da água das precipitações 
atmosféricas. 

Assim, convém desde já fazer uma distinção entre a situação geológica/hidrogeológica natural, 
antes de qualquer ocupação industrial, que se observava no local e na envolvente das instalações 
da LINDE e a situação atual artificializada no que respeita fundamentalmente ao afloramento das 
unidades geológicas e à infiltração da água das precipitações naturais. 

No caso das instalações da LINDE, a água das precipitações atmosféricas (águas pluviais), a que cai 
diretamente nas áreas sem coberturas com piso impermeabilizado, a que cai dos telhados das 
naves ou pavilhões e dos alpendres é recolhida por sumidouros, é conduzida para a rede de 
coletores de águas pluviais e finalmente lançada na ribeira adjacente. 

Em situação normal não é expectável que nas áreas consideradas impermeáveis haja infiltrações 
por fraturas ou mau funcionamento do piso.  
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Por isso, a alteração que resulta da impermeabilização é particularmente importante na avaliação 
da vulnerabilidade à poluição do local sendo estas bastante inferior à da área onde se 
mantiverem as condições naturais. 

4.3.6 Vulnerabilidade à poluição 

A expressão “vulnerabilidade da água subterrânea à contaminação” foi utilizada pela primeira vez 
por Margat (1968). O conceito “vulnerabilidade da água subterrânea” usa-se em sentido oposto 
da expressão “proteção natural contra a contaminação”. 

Embora tenha havido esforços para encontrar um significado comum para o termo 
vulnerabilidade da água subterrânea, diferentes autores usam a expressão com significado 
distinto. 

De uma maneira simplificada o conceito de vulnerabilidade e a sua cartografia evoluíram em duas 
grandes orientações: uma que toma em conta exclusivamente as caraterísticas do sistema 
aquífero – a cobertura detrítica, a permeabilidade, a profundidade, a recarga, etc.- sem tomar em 
linha de conta o comportamento específico dos contaminantes (vulnerabilidade intrínseca); a 
outra focada num contaminante específico, classe de contaminantes ou atividade humana 
prevalecente (vulnerabilidade específica). O conceito de vulnerabilidade intrínseca mais geral e 
fácil de cartografar (mais barato) adapta-se bem aos objetivos da gestão dos recursos e do 
ordenamento do território; o conceito de vulnerabilidade específica é mais direcionado para 
objetivos científicos. A cartografia da vulnerabilidade específica tem ainda a desvantagem de ter 
que ser modificada sempre que há alterações nos contaminantes e na atividade humana 
prevalecente na área considerada na avaliação. 

Neste estudo segue-se o conceito de vulnerabilidade intrínseca. 

Antes da apresentação de mais algumas considerações sobre a vulnerabilidade à poluição das 
formações aquíferas interessa fazer a distinção entre vulnerabilidade e risco de poluição. O risco 
de poluição é um conceito mais abrangente e dinâmico que engloba a vulnerabilidade e a 
existência de focos de poluição que pode ser traduzido matematicamente pelo produto da 
probabilidade da ocorrência das contaminações pela vulnerabilidade do meio onde ocorrem. 

Por outro lado, convém desde já fazer uma distinção entre a situação geológica/hidrogeológica 
natural e a situação atual fortemente artificializada no que respeita fundamentalmente ao 
afloramento das unidades geológicas e à infiltração da água das precipitações naturais – área 
terraplanada, nivelada e em grande parte impermeabilizada às precipitações atmosféricas. 

Assim, será analisada a situação em regime natural no pressuposto que só se verifica atualmente 
nas ”áreas permeáveis” e abaixo das coberturas impermeáveis atualmente existentes, se houver 
roturas nas impermeabilizações.  

Considerando o risco de poluição como antes definido, nas “áreas impermeabilizadas” a 
probabilidade de ocorrência é próxima de zero e, por conseguinte, também o risco é muito baixo 
e próximo de zero, se as condições de impermeabilização se mantiverem como é esperado.  

Uma das preocupações do estudo da vulnerabilidade à poluição do aquífero tem a ver com a 
possibilidade de entrada de poluição a partir da superfície e posterior percurso vertical em 
profundidade, na fase de exploração. 

No solo e na zona não saturada podem atuar mecanismos protetores como a diluição e a 
dispersão, a retardação por filtração e adsorção, a eliminação por hidrólise, precipitação e 
complexação, a transformação bioquímica e as reações redox.  

Estes processos podem controlar alguns grupos de poluentes (tais como pesticidas e outros 
contaminantes orgânicos, microrganismos, metais pesados, amónia, etc.). A proteção e 
atenuação dependem, entre variados fatores, da natureza dos materiais, nomeadamente da 
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quantidade de argila, da espessura, da matéria orgânica do solo associada ao coberto vegetal 
e/ou agricultura desenvolvida nestes terrenos, da permeabilidade e do tempo de percolação 
através dos solos. 

A zona saturada possui uma capacidade muito limitada de adsorção e filtração pelo que os 
processos de atenuação são muito limitados e o transporte dos contaminantes é mais rápido. Na 
zona saturada os processos de atenuação estão regra geral associados a reações de oxidação 
promovidas pelo oxigénio dissolvido na água (amónia, Fe, Mn e outros metais pesados), a 
processos controlados por decaimento, como no caso de contaminações radioativas, e à 
população microbiana. 

Num meio poroso arena-argiloso ou com alternâncias de areias e argilas, as intercalações de 
argilas, dificultam grandemente a propagação das contaminações em profundidade, embora ela 
possa ocorrer através dos espaços laterais entre camadas argilosas em virtude da estrutura 
lenticular do sistema aquífero. 

Como regra geral, devido à sedimentação, em meio poroso a condutividade hidráulica vertical é 
menor que a condutividade hidráulica horizontal, muitas vezes de uma ordem de grandeza ou 
mais. A condutividade hidráulica vertical (Kv) de um conjunto de estratos horizontais, de 
espessura (bi) e sendo cada um deles homogéneo e isótropo no que respeita à condutividade 
hidráulica (Ki), é calculada pela expressão: 

1 1

1Kv L

bi

Kii

n

=
=

  

L é a espessura total dos estratos. Significa isto que a condutividade hidráulica vertical é baixa 
desde que haja intercalações de materiais pouco permeáveis.  

A condutividade hidráulica horizontal (Kh) do mesmo conjunto de estratos horizontais é calculada 
pela expressão: 


=

=
n

i

Kibi
L
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1

1
 

Neste caso, a condutividade hidráulica horizontal (Kh) é igual à transmissividade do conjunto dos 
estratos a dividir pela espessura total e a velocidade de propagação de contaminação é diferente 
de estrato para estrato de acordo com a condutividade hidráulica de cada estrato. 

Significa isto que a condutividade hidráulica vertical continua baixa desde que haja intercalações 
de materiais pouco permeáveis. Por exemplo, considerando a situação uma estrutura de duas 
camadas horizontais com 3 m de argila (K=10-8 m/s) e 7 m de areia ou grés (K =4x10-5 m/s), a 
condutividade hidráulica do conjunto é de Kv= 3,3x10-8 m/s: isto é, o valor de Kv do conjunto de 
estratos é praticamente igual ao valor de Kv da camada menos permeável, que constitui uma 
barreira à propagação vertical das poluições através da matriz das formações hidrogeológicas. 

Rehse (1977) propôs um método empírico para estimar o poder autodepurador dos materiais 
geológicos. O método envolve a estimativa da redução da concentração de matéria orgânica 
decomponível, vírus e microrganismos patogénicos poluentes, no meio não saturado e no 
aquífero. 

Aquele autor define as espessuras necessárias, em condições não saturadas, para a depuração 
das poluições. Considera também várias categorias de materiais constituintes dos sistemas 
aquíferos. 

Cada categoria de materiais é afetada por um índice (I): 

I =1/H, onde: H= espessura em metros na vertical, específica para cada material, ou 
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I = 1/L, onde: L= comprimento em metros do trajeto horizontal no aquífero, específico para cada 
material 

O poder depurador dos terrenos é calculado pela fórmula: 

Mx = Md + Mr 

Mx = poder depurador total, Md = poder depurador no meio não saturado e Mr = poder 
depurador no aquífero. 

A depuração é completa se Mx = 1; se Md  1, significa que a depuração é total na zona não 
saturada; se Md <1, a depuração na zona vadosa não é total e terá que prosseguir no aquífero. 

No trajeto vertical em meio não saturado o poder depurador é igual a: 

Md = h1I1+ h2I2 + h2I2 ... 

Onde hi é a espessura a atravessar pelos contaminantes e Ii é o índice de Rehse antes definido. 

O teste de sensibilidade (Quadro 4.12), elaborado de acordo com a metodologia de Rehse, mostra 
que para na maioria das hipóteses consideradas para uma cobertura de 3 m (semelhante na 
litologia e na espessura à dos solos e aterros atravessados pelas três sondagens de 
reconhecimento geotécnico) seria suficiente para a depuração daqueles poluentes orgânicos 
lançados na superfície do terreno. 

Quadro 4.12- Teste de sensibilidade ao poder autodepurador da cobertura não saturada à matéria orgânica 
decomponível 

Tipo de solos Ii 

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 

h1 (m) h1 (m) h1 e h2 (m)  h1 (m)  

Argila 0,5 3 2 2 1 

Areia pouco siltosa e 
pouco argilosa 

0,22  1  2 

Areia fina a média 0,17   1  

Md = (Ii)x(hi)  1,50 1,22 1,17 0,94 

O método mais expedito de avaliação da vulnerabilidade é o que foi utilizado nos planos das 
bacias hidrográficas de Portugal Continental de 2000 e no plano nacional de água de 2002. É o 
método conhecido pelo acrónimo EPPNA (Equipa do Projeto do Plano Nacional da Água) que tem 
como base a classificação da vulnerabilidade intrínseca das formações hidrogeológicas com 
critérios exclusivamente litológicos. A classificação envolve oito classes de formações geológicas. 
Na área das instalações da LINDE, as formações consideram-se da classe de classe V7, aquíferos 
em sedimentos consolidados (grés da Ota), que corresponde a vulnerabilidade baixa.  

Na Figura 4.34 apresenta-se a cartografia da vulnerabilidade (DRASTIC) à poluição da envolvente à 
escala regional da localização das instalações da LINDE. 

Considerem-se os parâmetros que fundamentam o índice DRASTIC (Aller et al., 1987), o método 
paramétrico que servirá para estimar a vulnerabilidade intrínseca na área das instalações da 
LINDE, admitindo que há uma rotura na cobertura impermeável da área fabril ou dos escritórios 
ou que a contaminação ocorre na “área permeável”, por conseguinte, sem qualquer proteção 
superficial impermeabilizante:  

D= profundidade da zona não saturada (=Depth to water) 
R= recarga profunda (=net Recharge) 
A= material do aquífero (=Aquifer media) 
S= tipo de solo (=Soil media) 
T= topografia (Topography - slope) 
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I= influência da zona não saturada (Impact of the vadose zone) 
C= condutividade hidráulica (=hydraulic Condutivity of the aquifer). 

 
Figura 4.34 - Mapa do índice DRASTIC de vulnerabilidade à poluição (extrato de Ferreira et al., 1995). Sítio 

do estudo representado por círculo de cor preta. 

Consideram-se três hipóteses ou cenários baseados da descrição da coluna geológica atravessada 
pelas sondagens S1 a S3 de reconhecimento geológico-geotécnico e a profundidade do nível 
freático em cada uma delas (Quadro 4.13). 

Quadro 4.13 – Valores considerados para cálculo do índice DRASTIC. 

Hipótese Parâmetro D R A S T I C12 

S1 
Descrição 

Prof NHE 
4,1 m  

120 
mm/ano 

Arenitos 
argilosos 
e argilas 

Silto 
argiloso 

4% 

Argila/silte
/ 

/arenito 
argiloso  

0,38  
m/d 

Valor do índice 9 6 5 4 10  4 1 

S2 
Descrição 

Prof. NHE 
6,0 m 

120 
mm/ano 

Arenitos 
argilosos 
e argilas 

Silto 
argiloso 

4% 

Argila/silte
/ 

/arenito 
argiloso 

0,38 
m/d 

Valor do índice 7 6 5 4 10 4 1 

S3 
Descrição 

Prof. NHE 
2,9 m 

121 
mm/ano 

Arenito 
argilosos 
e argilas 

Silto 
argiloso 

4% 

Argila/silte
/ 

/arenito 
argiloso 

0,38 
m/d 

Valor do índice 9 6 5 4 10 4 1 

 

As três hipóteses correspondem à contaminação da primeira camada de arenito de um aquífero 
superficial e livre e os parâmetros DRASTIC só diferem na profundidade do NHE. 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC obtém-se através da seguinte expressão: 

DRASTIC = DpDi + RpRi + ApAi + SpSi + TpTi + IpIi + CpCi 

                                                 
12 Valor mediano calculado a partir do caudal específico e espessura da zona de captação dos furos considerados na envolvente da unidade 
industrial da LINDE 
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i é o índice e p é o peso (Quadro 4.14) atribuído ao parâmetro em causa. O peso de cada 
parâmetro reflete a sua importância relativa entre os parâmetros e tem valores de 1 a 5.  

Quadro 4.14- Pesos dos parâmetros DRASTIC (Aller et al., 1987) 

Característica D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 

 

O valor mínimo do índice DRASTIC possível é 23 (menor vulnerabilidade) e o valor máximo é 226 
(maior vulnerabilidade).  

Para as hipóteses de simulação do Quadro 4.13 consideram-se os valores dos índices ponderados 
e os valores DRASTIC seguintes: 

Hipótese S1 

DRASTICS1 = 59 + 46+ 35 + 24 + 19 + 54 + 31 
 

DRASTICS1 = 124 
 

Hipótese S2 

DRASTICS2 = 57 + 46 + 35 + 24 + 19 + 54 + 31 
 

DRASTICS2 = 114 

Hipótese S3  

DRASTICS3 = 59 + 46 + 35 + 24 + 19 + 54 + 31 
 

DRASTICS3 = 124 

 

O código americano para a elaboração de mapas de vulnerabilidade DRASTIC considera 8 classes, 
a primeira com valores inferiores a 79 é a classe de menor vulnerabilidade, e a classe com valores 
superiores a 200, é a de maior vulnerabilidade. O valor de 114 pertence à classe nº 3 (100-119) e 
o valor 124 está englobado na classe nº 4 (120-139). Isto é, a vulnerabilidade intrínseca DRASTIC é 
muito baixa a baixa. 

A estrutura do sistema aquífero, como se viu, é multicamada, alternando as camadas aquíferas 
gresosas com outras de menor permeabilidade, argilas e margas. Por isso, à semelhança da 
vulnerabilidade intrínseca da hipótese 2 é provável que o conjunto destas camadas de baixa 
permeabilidade que confinam ou semiconfinam as camadas aquíferas captadas constituam uma 
boa proteção contra o progresso em profundidade das contaminações na zona saturada. 

Uma das principais causas de contaminação de furos que captam nos terrenos terciários tem a 
ver com deficiente construção e manutenção, pondo em contacto camadas com qualidade de 
água deficiente com outras de boa qualidade e permitindo a entrada de contaminantes pelo 
espaço anular e/ou pela boca da tubagem de revestimento definitivo. Uma outra causa muito 
frequente de contaminação de furos e aquíferos são os furos abandonados, que não são 
devidamente selados e que regra geral são alvo de vandalização e utilização abusiva. 
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4.4 Recursos Hídricos superficiais 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei 
nº 130/2012, de 22 de junho) transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, estabelecendo as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas. 

A zona de implantação do projeto encontra-se na zona de influência da bacia hidrográfica do Tejo, 
inserindo-se assim - de acordo com a alteração da Lei da Água pelo Decreto-Lei 130/2012 de 22 
de junho, na RH5 (região hidrográfica do Tejo e Oeste) integrando a bacia do Tejo e bacias 
hidrográficas das Ribeiras do Oeste, as quais anteriormente pertenciam à RH4 (APA, 2016).  

Para a caracterização dos recursos hídricos superficiais na área de influência do projeto foi 
consultada a bibliografia disponível, nomeadamente informação constante do Plano de Gestão de 
Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (APA 2016) e do Plano Diretor Municipal do 
concelho de Alenquer (PDM). 

4.4.1 Enquadramento 

A Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste – RH5 ocupa uma área de 30 502 km2 em 
território português integrando a bacia hidrográfica do rio Tejo e ribeiras adjacentes, as bacias 
hidrográficas das Ribeiras do Oeste, as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras 
adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
117/2015, de 23 de junho. 

De acordo com o mencionado no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do 
Oeste, de maio de 2016, “na sequência desta alteração, para o 2º ciclo, estão incluídas na RH5, 
467 massas de água, das quais 404 são naturais (394 massas de água da categoria rios, 4 de 
transição e 6 costeiras), 55 fortemente modificadas e 8 artificiais. Com a revisão foi delimitada 
uma nova massa de água natural, eliminadas duas e alterada a delimitação de 26 massas de 
água… São consideradas 18 sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água 
afluentes aos rios Tejo, Almansôr, Divor, Erges, Grande, Maior, Nabão, Ocreza, Pônsul, Raia/Seda, 
Sever, Sôr, Sorraia e Zêzere e ainda as bacias costeiras associadas a pequenas linhas de água que 
drenam diretamente para o Oceano Atlântico.” 

4.4.2 Rede Hidrográfica 

A área de implementação do projeto encontra-se localizada na Zona Industrial de Cheganças, 
concelho de Alenquer e está integrada na Bacia Hidrográfica do rio Tejo, sub-bacia do Rio 
Alenquer. 

Conforme informações do PDM, a rede hidrográfica do concelho de Alenquer compreende o Rio 
Tejo, e os seus afluentes, Rio de Alenquer, a Ribeira da Ota e a Vala do Archinho, e apresenta um 
traçado dendrítico. Todas as bacias hidrográficas são endorreicas, com exceção da bacia do Tejo, 
que por desaguar no oceano é exorreica. À exceção do Rio Tejo, todos os cursos de água do 
concelho de Alenquer possuem um traçado meandrizado, sendo esta característica mais 
acentuada quanto mais duro é o substrato geológico (CMA, 2008).  

O concelho de Alenquer é constituído essencialmente por calcário possuindo fraca 
permeabilidade, ocorrendo rápida infiltração das águas pluviais, verificando-se que quer a 
litologia, quer a topografia, favorecem, de um modo geral, a infiltração em detrimento do 
escoamento superficial. Em toda a área envolvente as linhas de água apresentam regime 
temporário, os caudais são geralmente muito baixos, sendo mesmo nulos nos meses mais secos 
do ano. 

A área de implantação da LINDE está inserida na massa de água da Ribeira do Luado, cuja bacia 
hidrográfica tem uma área de cerca de 141 ha. Esta massa de água é um afluente da Ribeira de 
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Camarnal com detém uma bacia hidrográfica de cerca de 624 ha (Figura 4.35). De acordo com a 
ocupação do solo constante do COS 2018, 7,8% da bacia hidrográfica da Ribeira de Camarnal 
encontra-se impermeabilizada o que corresponde a uma área de 48,8 ha. No que concerne à 
bacia hidrográfica da Ribeira do Luado a área impermeabilizada é de 2,6% o que corresponde a 
cerca de 3,7 ha da área da bacia. 

 
Figura 4.35– Enquadramento do projeto face às massas de água superficiais. 

Na parcela de terreno onde se pretende proceder à ampliação da instalação da LINDE existe um 
curso de água, identificado na planta de PDM, como uma linha de água (Figura 4.36). 

De salientar que o referido curso de água, na área afeta ao projeto de expansão tem uma 
extensão aproximada de 110 m, de um total de aproximadamente 1 km de extensão total. Inicia-
se no limite montante do terreno e não recebe águas de montante do terreno. Para jusante 
apresenta descontinuidade nomeadamente pela presença de caminho e muro/edificação. Este 
troço inicial não apresenta continuidade funcional com os restantes 900 m até à foz na ribeira do 
Luado. Trata-se de uma valeta para onde é drenada a água que escorre superficialmente no 
terreno (Figura 4.37). 

Os movimentos de terra necessários para a ampliação da unidade industrial, conduzirão à 
ocupação do referido curso de água, tendo a LINDE apresentado requerimento para utilização dos 
recursos hídricos em 2019 (Anexo XII.A do Volume III). Em setembro de 2019 a APA pronunciou-se 
referindo que «Após análise do processo, constatou-se que a linha de água em apreciação (…) foi 
descaracterizada há vários anos pelas atividades humanas e atualmente, a mesma não apresenta 
qualquer expressão dentro dos limites da propriedade e causa, tendo perdido neste local, as 
funções associadas à rede hídrica natural superficial» (Anexo XII.B do Volume III). 
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Figura 4.36– Rede hidrográfica no local do projeto. 

 
Figura 4.37– Curso de água/valeta na área de expansão da unidade industrial. 



 

 

Pág. 98 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

4.4.3 Qualidade da Água 

No âmbito da Lei nº 58/2005, define-se como estado das águas superficiais, a expressão global do 
estado em que se encontra uma massa de água superficial o qual é determinado em função do 
pior dos seus estados, ecológico ou químico. Sendo o estado ecológico, a expressão da qualidade 
estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas superficiais, classificada nos 
termos de legislação específica, enquanto o estado químico expressa a presença de substâncias 
químicas nos ecossistemas aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou 
estariam presentes em concentrações reduzidas. 

Na bacia hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste estão identificadas 238 massas de água 
superficial com estado Inferior a Bom, das quais 214 correspondem a Rios. No universo da 
totalidade das massas de água superficial existentes, cerca de 47% apresenta um estado global 
Bom e Superior, 51% um estado global Inferior a Bom e apenas 2% não foram classificadas. A 
Figura 4.38 representa a classificação do estado das massas de água da RH5. 

 

 

 

Figura 4.38– Estado global das massas de água superficial na RH5 (Adaptado de APA, 2016). 

Segundo o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste as pressões 
significativas que incidem sobre estas massas de água com estado Inferior a bom estão 
essencialmente associadas aos setores agrícola, pecuário e urbano sendo as pressões 
hidromorfológicas também muito significativas nesta região (APA 2016). 
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A classificação do estado das massas de água da bacia do Tejo, realizada no âmbito do Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste em 2016, relativa ao 2º ciclo de 
acompanhamento, permitiu identificar que as massas de água têm classificação de estado 
Razoável, sendo os parâmetros físico-químicos gerais e os parâmetros biológicos os responsáveis, 
por esta qualificação. 

Não se registaram violações dos objetivos da qualidade ao nível dos poluentes específicos e das 
substâncias prioritárias, ou outras substâncias perigosas em nenhuma das massas de água 
avaliadas.  

A estação de monitorização da qualidade da água mais próxima da zona de implantação do 
projeto é uma estação da rede operacional  denominada Ponte Alenquer/Santa Catarina, com o 
código PT19C03.  

Conforme estabelecido no anexo V da DQA, a rede de vigilância tem como objetivo completar e validar 
o processo de avaliação do impacto descrito no Anexo II, conceber futuros programas de 
monitorização, avaliar, a longo prazo, as alterações condições naturais, e as alterações resultantes do 
alargamento da atividade antropogénica. Por sua vez, a rede operacional prevê a monitorização do 
estado das massas de água em risco de incumprimento dos objetivos ambientais e a monitorização das 
alterações decorrentes dos planos de medida propostos. 

A estação de monitorização com o código PT19C03, localiza-se na massa de água superficial 
denominada Rio da Ota com o código PT05TEJ1028. A massa de água tem uma extensão de 75,7 
km com uma área de 287,4 km2. 

Esta massa de água apresenta avaliação de estado Medíocre quanto aos elementos biológicos, de 
Bom quanto aos elementos hidromorfológicos e Razoável no que se refere aos elementos físico-
químicos gerais. Para os poluentes específicos e substâncias prioritárias e outros elementos o seu 
estado é Desconhecido, conforme dados constantes nas fichas de caraterização de massa de água 
superficial do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste (APA 
2016). Os parâmetros responsáveis pela classificação de Medíocre para os elementos biológicos e 
de Razoável para os elementos físico-químicos gerais, são os Macroinvertebrados e o Oxigénio 
Dissolvido (%OD) respetivamente. 

Pelas razões atrás expostas a massa de água com o código PT05TEJ1028 mantém no 2º Ciclo de 
Planeamento a classificação Inferior a bom para o estado global. 

A massa de água Rio da Ota (PT05TEJ1028) encontra-se sujeita a pressões quantitativas e 
qualitativas por setor de atividade conforme se apresenta no Quadro 4.15. 

Quadro 4.15- Pressões quantitativas e qualitativas por setor de atividade na massa de água Rio da Ota. (APA 

2016) 

Captação de agua por sector de atividade (hm3/ano) 
Pressão significativa 

Setor Volume captado 

Agrícola 0,2 Não 

Carga por sector de atividade (kg/ano) 
Pressão significativa 

Setor CBO5 CQO Ntotal Ptotal 

Aterros 241,92 907,2 90,72 60,48 Não 

Indústria 87564,442 415609,983 167695,742 20900,417 Sim 

Urbano 19171,211 91340,216 50643,727 8570,592 Sim 

Agrícola -- -- 78017,603 9373,899 Sim 

Pecuária -- -- 70228,06 3640,719 Não 
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A análise do quadro anterior permite verificar que a Indústria é o sector responsável por maior 
carga de CQO e CBO5, Azoto total e Fósforo total. 

As cargas de Azoto total e Fósforo total provêm maioritariamente, para além da indústria, dos 
setores de atividade agrícola e pecuária. O setor de atividade urbana, é responsável pelas maiores 
cargas no que respeita aos parâmetros CQO e CBO5, ainda que em valores inferiores aos do sector 
da indústria. A massa de água Rio da Ota apresenta ainda pressões hidromorfológicas de valor 1, 
devido à construção de barragens no seu percurso, e de valor 3,4 decorrentes da regularização 
fluvial. 

No âmbito do presente estudo de caracterização foi realizada a tentativa de caracterizar 
localmente a qualidade da água da ribeira do Luado através da realização de amostragens de água 
a montante e a jusante da unidade industrial. Contudo, durante o período de realização do EIA 
(entre março e junho), a referida linha de água encontrava-se seca pelo que não foi possível 
realizar qualquer amostragem. 

4.5 Qualidade do Ar 

4.5.1 Metodologia 

A caracterização da situação de referência é feita com base na caracterização climática da região, 
na caracterização das fontes e das emissões dos principais poluentes atmosféricos, na 
identificação dos recetores sensíveis que possam ser afetados pelas emissões atmosféricas do 
projeto e, finalmente, na avaliação da qualidade do ar atual através da análise dos valores 
medidos nas estações de monitorização mais próximas da área em estudo. 

4.5.2 Condições de dispersão de poluentes atmosféricos 

A dispersão dos poluentes na atmosfera é baseada no conceito de advecção13 e deve-se 
essencialmente aos movimentos turbulentos devido às forças térmicas e/ou mecânicas. A 
concentração destes poluentes na atmosfera depende das emissões, da difusão e transporte, das 
reações químicas na atmosfera e dos mecanismos de remoção. A altura de emissão dos poluentes 
é também um parâmetro que influencia as concentrações ao nível do solo. 

Estes processos dependem da interação dos mecanismos que ocorrem na atmosfera, tais como, 
estratificação térmica e regime de vento, dos efeitos provocados pela topografia e emissões dos 
poluentes. 

A estratificação térmica da atmosfera condiciona principalmente a dispersão vertical dos 
poluentes, enquanto que o vento predomina nos padrões de transporte horizontal. A intensidade 
do vento influencia a extensão da área atingida e a sua direção determina quais os locais mais 
afetados pelas emissões. 

Para analisar as condições de dispersão de poluentes na área de implantação do projeto teve-se 
em consideração as Normais Climatológicas referentes à estação na Escola Agrária de Santarém para o 
período entre 1971 e 2000 (ver capítulo 4.1). 

Analisando os dados medidos nesta estação, observa-se que o rumo de ventos referente ao verão 
é predominante dos sectores W (30,7%) e NW (29,9%) que no total representam mais de 60% das 
situações. No inverno predominam os ventos do quadrante NE com 21,4% das situações. 

A estabilidade da atmosfera é um dos fatores fundamentais para o estudo da dispersão de 
poluentes na atmosfera e está relacionada com o perfil do vento e a distribuição de temperaturas 
na vertical. A estabilidade atmosférica é uma medida da tendência que o ar atmosférico 
apresenta para diminuir ou aumentar o movimento vertical, ou alternativamente, suprimir ou 

                                                 
13 Transporte de uma propriedade da atmosfera devido ao movimento do ar (por exemplo, advecção de temperatura). 
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ampliar a turbulência existente. As variações na estabilidade atmosférica explicam 
qualitativamente a maior parte das variações da capacidade que a atmosfera apresenta para a 
diluição dos poluentes. 

Durante o dia, a atmosfera apresenta um ciclo de alternância de condições estáveis e instáveis 
(ciclo diurno da atmosfera) em função da hora do dia. No fim da tarde a temperatura diminui com 
a altitude. Consoante o sol desaparece a superfície perde calor, arrefecendo, formando-se uma 
inversão de temperatura14 que permanece até ao nascer do sol. Conforme o sol aquece o solo a 
inversão desfaz-se a partir da superfície voltando a temperatura a diminuir com a altitude. Este 
ciclo induz a uma alternância da capacidade de dispersão da atmosfera. Quando a temperatura 
aumenta com a altitude (inversão) existe uma forte resistência ao movimento vertical, logo uma 
diminuição da mistura dos poluentes. Por exemplo, os penachos que são apanhados pelas 
inversões permanecem na atmosfera e causam concentrações de poluentes elevadas quando a 
inversão de desfaz. 

Existem diversas classificações da estabilidade atmosférica. Neste estudo a análise e 
caracterização da estabilidade atmosférica foi efetuada pelo IPMA para a E739 de Torres Vedras – 
Dois Portos para o período 2000-2019, com base na classificação de Pasquill-Guifford (Quadro 
4.16). Não foi utilizada a estação meteorológica de Santarém (utilizada na análise do clima) 
porque não existia informação para estes parâmetros. 

Quadro 4.16 - Categorias de estabilidade atmosférica de Pasquill- Gifford. 

  

Na Figura 4.39 apresentam-se as classes de estabilidade atmosférica para E739 de Torres Vedras – 
Dois Portos para o período 2000-2019. 

Pela análise da Figura observa-se que a classe de estabilidade D é a que apresenta maior 
frequência de ocorrência. A classe D, atmosfera neutra, corresponde a dias ventosos de fraca 
insolação, nos períodos de amanhecer e entardecer. As classes A, B e C, correspondem a situações 
de atmosfera instável, traduzindo condições favoráveis à dispersão dos poluentes. As classes E, F 
e G correspondem a uma atmosfera estável, que não apresenta turbulência, não favorecendo a 
dispersão dos poluentes. 

 

                                                 
14 Inversão de radiação- a temperatura aumenta com a altitude induzindo a uma resistência ao movimento vertical. 
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Figura 4.39 - Representação das frequências relativas (%) das classes de estabilidade na estação E739 de 

Torres Vedras – Dois Portos para o período 2000-2019. 

4.5.3 Recetores sensíveis 

Em termos de recetores sensíveis mais próximos do projeto, identificam-se: 

▪ a noroeste: a proximidade de uma habitação (a 50 m da unidade); 

▪ a nordeste: a proximidade de uma habitação (a 280 m da unidade); 

▪ a sul: a proximidade de uma habitação (a 50 m do limite do local da expansão da unidade). 

Numa escala mais alargada é de salientar os recetores sensíveis referentes à povoação de 
Cheganças a norte (a 800 m da unidade), a povoação de Camarnal a sudeste (a 1250 m da 
unidade) e Alenquer e Paredes a sudoeste (a 2250 m da unidade) (Figura 4.39). 

Tal como se referiu anteriormente, de acordo com o regime de ventos predominante (NW), as 
concentrações dos poluentes emitidos no projeto afetarão essencialmente os recetores sensíveis 
localizados no quadrante sudeste, nomeadamente em Camarnal. 

 

Figura 4.40 - Recetores sensíveis e fontes emissoras de poluentes atmosféricos na envolvente da área de 
implantação do projeto de alteração da unidade industrial da LINDE. 
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4.5.4 Emissões de poluentes atmosféricos 

4.5.4.1 Enquadramento 

De modo a compreender o grau de afetação à poluição atmosférica do local de implantação do 
projeto convém desenvolver uma análise do seu enquadramento geográfico em múltiplas escalas 
espaciais: 

▪ O concelho de Alenquer localiza-se a norte Área Metropolitana Lisboa Norte, zona 
geográfica de elevada densidade demográfica e principal centro de produção e consumo 
do país. Refira-se que Alenquer se encontra a cerca de 30 km do centro da cidade do 
Lisboa. Este enquadramento geográfico de larga escala poderá resultar em valores de 
fundo de vários poluentes atmosféricos resultantes dos setores dos transportes, 
indústria e do setor dos serviços e residencial; 

▪ Numa menor escala espacial, há que considerar as potenciais emissões de poluentes 
atmosféricos das atividades industriais em funcionamento num raio de proximidade da 
LINDE até 10 km. Nesta escala, encontram-se unidades como a Central Termoelétrica do 
Ribatejo, o Aviário do Alpe, o Aterro para resíduos industriais não perigosos de Alenquer 
e a pedreira de extração de inertes; 

▪ A LINDE localiza-se junto ao IC2 (km 38,4), em Cheganças, encontrando-se no interior da 
Zona Industrial de Cheganças. A envolvente é constituída, predominantemente, por 
terrenos agrícolas existindo algumas pequenas empresas de prestação de serviços. O 
limite da unidade industrial, considerando o atual e a expansão, confronta a norte com a 
estrada do Camarnal (via municipal), a oeste com o IC2, a este com acessos locais não 
pavimentados e a sul com terrenos industriais e com uma habitação isolada. A 
proximidade ao eixo rodoviário IC2 deverá resultar em ciclos diários e semanais de 
poluição atmosférica marcados pela variabilidade do tráfego automóvel. 

4.5.4.2 Emissões de poluentes atmosféricos do concelho de Alenquer 

A inventariação das emissões atmosféricas tem como principais objetivos a identificação das 
fontes emissoras de poluentes atmosféricos e a quantificação das emissões. É uma ferramenta 
essencial para o conhecimento da qualidade de um determinado local e das consequências que a 
atividade humana tem na atmosfera. 

Em Portugal, o inventário de emissões de poluentes atmosféricos mais atual com desagregação 
aos concelhos é reportado ao ano de 2017 e foi desenvolvido pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). 

Este inventário tem por base os dados do inventário nacional submetido, em 2019, no âmbito dos 
compromissos comunitários e internacionais assumidos por Portugal, designadamente a 
Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979), a 
Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, 1992), a Diretiva 
2001/81/CE relativa aos Tetos de Emissão Nacionais (transposta pelo Decreto-Lei n.º 193/2003) e 
a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes (APA, 2019). 

No Quadro 4.17 apresentam-se as emissões totais dos poluentes com relevância para a avaliação 
da qualidade do ar na área envolvente ao projeto (concelho de Alenquer, ano de 2017). 

Analisando os valores apresentados, observa-se que para o ano de 2017, face às estimativas 
efetuadas a nível nacional, o peso das emissões do concelho de Alenquer varia entre 0,1% (para 
CO) e 1,7% (para CO2).  
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Quadro 4.17- Emissões de poluentes atmosféricos geradas no concelho de Alenquer em 2017 (Fonte: APA, 
2019). 

Poluente 
Concelho de 

Alenquer  
Portugal 

Peso das emissões de 

Alenquer em relação a 

Portugal 

NOX (expresso em NO2) (kt) 0,94 172 0,5% 

SOX (expresso em SO2) (kt) 0,09 53 0,2% 

PM2.5 (kt) 0,24 66 0,4% 

PM10 (kt) 0,66 92 0,7% 

CO (kt) 0,99 766 0,1% 

CO2 (kt) 1093 64139 1,7% 

CH4 (kt) 0,93 429 0,2% 

N2O (kt) 0,10 11 0,9% 

Estes valores deverão ser avaliados tendo em consideração que o concelho de Alenquer 
apresenta uma população residente que representa cerca de 0,4% da população nacional. Por sua 
vez, a área do território deste município é 0,3% da área geográfica de Portugal Continental. Nesta 
perspetiva sobressaem as emissões de PM10, CO2 e N2O cuja representatividade nacional está 
claramente acima da representatividade demográfica ou de área. 

Segundo o inventário de emissões apresentado, o sector da ‘indústria’ tem um peso muito 
relevante nas emissões de SOX (89%) (Figura 4.41). De referir que para NOX os setores mais 
representativos são o da ‘energia’ (35%) e dos ‘transportes’ (34%). As emissões de PM10 são 
dominadas pelo setor da ‘solventes’ (45%) e para PM2.5 pelos ‘serviços e residencial’ (33%) e 
‘indústria’ (27%). Para o CO refere-se o setor de ‘serviços e residencial’ (43%). 

 
Figura 4.41 - Contribuição dos diferentes setores económicos para a emissão de poluentes no concelho de 

Alenquer  (Fonte: APA, 2019). 

No que diz respeito aos gases com efeito de estufa (GEE), o setor da ‘energia’ tem o contributo 
mais significativo nas emissões de CO2 e N2O (Figura 4.42). Os setores de ‘resíduos’ e da 
‘agricultura’ são os que mais contribuem para as emissões de CH4. 
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Figura 4.42 - Contribuição dos diferentes setores económicos para a emissão de gases com efeito de estufa 
(GEE) no concelho de Alenquer  (Fonte: APA, 2019). 

De salientar que neste concelho se localizam grandes fontes industriais emissoras de poluentes 
atmosféricos, sendo que as emissões de poluentes atmosféricas se encontram incluídas no 
inventário anteriormente apresentado. 

As fontes emissoras selecionadas são fontes inseridas na Diretiva PCIP, possuidoras de Licença 
Ambiental (LA) e com reporte no Protocolo PRTR (“Registo de Emissões e Transferências de 
Poluentes”). O Regulamento PRTR prevê a aplicação do Protocolo PRTR e abrange as atividades 
enumeradas no anexo I da Diretiva IPPC. Neste sentido, os estabelecimentos que é oportuno 
referir individualmente e que distam um raio de até 8 km da LINDE, dizem respeito aos setores: 

▪ Energia:  

o Central Termoelétrica do Ribatejo (7,5 km a sudeste da LINDE). 

▪ Agrícola e produção de produtos animais:  

o Aviário do Alpe (2,5 km a norte da LINDE). 

▪ Resíduos: 

o Aterro para resíduos industriais não perigosos de Alenquer (7 km a nordeste da 
LINDE). 

▪ Indústria Extrativa: 

o Pedreiras de extração de inertes (1,1 km a noroeste da LINDE). 

4.5.4.3 Emissões atmosféricas da Linde 

As fontes emissoras de poluentes atmosféricos da Linde referem-se a emissões com origem no 
processo industrial (emissões pontuais e emissões difusas) e emissões com origem no volume de 
tráfego gerado. 

De acordo com a Licença Ambiental a Linde possui 3 fontes fixas de emissão para a atmosfera, 
localizadas no Edifício de Enchimento de Gases. 
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Atualmente, apenas se encontra em funcionamento a Fonte FF1, tendo as restantes deixado de 
funcionar em 2018 (FF2) e em 2015 (FF3). Na Figura 4.43 apresentam-se as emissões atmosféricas 
da Linde refentes aos poluentes partículas e compostos orgânicos expressos em carbono total. 

 

 

Figura 4.43 - Emissões de poluentes atmosféricos referentes às fontes fixas da Linde. 

A Linde possui ainda fontes de emissão difusas. O valor da emissão difusa de acetileno é de 
4,4 t/ano e o do dióxido de carbono é 94,2 t/ano. Existem também emissões difusas residuais de 
oxigénio, árgon e azoto. 

De salientar que, segundo a Linde, as emissões difusas não são passíveis de eliminação por 
questões de segurança na operação da unidade. 

O volume de tráfego gerado pelo atual funcionamento da unidade pode variar de acordo com 
diversos fatores de otimização logística (tamanho de carga/descarga). Neste sentido, para o 
cálculo das emissões associadas ao tráfego considerou-se a estimativa de tráfego anual de 15 330 
veículos ligeiros e 10592 veículos pesados. 

A estimativa das emissões atmosféricas foi efetuada aplicando fatores de emissão adequados à 
situação rodoviária. 

Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em 
função do tipo de combustível consumido, categorias de ligeiros e pesados, e ano de construção 
do parque automóvel do distrito de Lisboa adaptando a metodologia apresentada pelo 
EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 2019).  
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É de referir que quando não existe toda a informação necessária para a utilização da metodologia 
referida se recorre a dados estatísticos que permitem realizar aproximações de forma a conseguir 
aplicar os fatores de emissão existentes em documentos referenciados. Este trabalho teve em 
conta dados estatísticos provenientes da Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de 
Pensões (ASF) e do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Os dados do ASF e do INE permitiram distribuir o volume de tráfego total por categorias de 
veículos ligeiros e pesados, para Lisboa, e por tipo de combustível utilizado no mercado 
automóvel, em Portugal (Quadro 4.18).  

Quadro 4.18- Valores aproximados do tipo de combustível utilizada por tipo de veículos, no ano de 2018. 
(Fonte: INE, 2019) 

Categoria 
Tipo de Combustível 

Gasóleo Gasolina Outros 

Ligeiros 64% 34% 2% 

Pesados 99% 0% 1% 

Através da ASF, foi possível distribuir os veículos pelas classes Euro (constantes no documento 
“Technical guidance to prepare national emission inventories 1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 
1.A.3.b.iv Passenger cars, light commercial trucks, heavy-duty vehicles including buses and motor 
cycles”), a partir do ano de construção dos veículos, neste caso para o distrito de Lisboa (Quadro 
4.19). 

Quadro 4.19- Classes Euro para Veículos ligeiros, a partir do ano de construção dos veículos, para o distrito 
de Lisboa, ano base de 2018. (Fonte: ASF, 2019) 

Classe segundo ano de 

construção 
% 

EURO 3 50 

EURO 4 21 

EURO 5 4 

EURO 6 25 

Os valores referentes à classe EURO 3 contêm outras classes (como EURO 2, EURO 1, etc.), mas 
como não existe discretização do número de veículos por ano (apenas veículos com mais de 10 
anos) optou-se por colocar todos estes veículos na categoria EURO 3. De referir, que para os 
veículos pesados se consideraram os fatores de emissão referentes a EURO 3, dado que, segundo 
o INE, a idade média dos veículos pesados em Portugal ronda os 18 anos. 

Assim, considerando a estimativa de tráfego anual anteriormente referida, as estatísticas 
anteriormente referidas e os fatores de emissão do inventário de emissões Europeu, calcularam-
se as emissões apresentadas no Quadro 4.20. 

Assumiu-se que os veículos pesados percorreriam em média 200 km entre as instalações da LINDE 
e o seu destino final, enquanto que os veículos ligeiros, maioritariamente utilizados pelos 
trabalhadores da empresa percorreriam 40 km na soma dos dois sentidos. 

Quadro 4.20- Emissões de poluentes atmosféricos geradas pelo volume de tráfego, para a situação atual. 

Poluente Emissões (t/ano) 

CO 0,712 

NOX 2,098 

PM10 0,062 
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4.5.5 Caracterização da qualidade do ar 

A avaliação da qualidade do ar atual é efetuada através da análise dos valores medidos nas 
estações de monitorização mais próximas da área em estudo e comparação com a legislação de 
qualidade do ar em vigor. 

A legislação aplicável para os poluentes atmosféricos monitorizados em ar ambiente é o Decreto-
Lei nº 102/2010, de 23 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de junho), onde 
constam os critérios de validação para a agregação de dados e para o cálculo dos parâmetros 
estatísticos. 

No que diz respeito à qualidade do ar na área evolvente ao local de implantação do projeto, 
apresenta-se de seguida uma análise de carácter amplo através do índice de qualidade do ar para 
a região de Oeste, Vale do Tejo e Península de Setúbal para os últimos 5 anos (Figura 4.44). 

 
Figura 4.44 - Índice da Qualidade do ar para a região Oeste, Vale do Tejo e P. de Setúbal, para os anos de 

2015 a 2019. (Fonte: http://qualar.apambiente.pt). 

Pela análise dos dados medidos para região Oeste, Vale do Tejo e Península de Setúbal, observa-
se que a qualidade do ar na zona em estudo é na generalidade boa. No entanto, no ano de 2019 a 
classificação de ‘bom e muito bom’ foi de 73%, e 26% foi ‘médio’. 

No que diz respeito à monitorização da qualidade do ar na região de implantação do projeto, as 
estações de monitorização da qualidade do ar mais próximas são Alverca e Lourinhã pertencentes 
à Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDRLVT. 

A estação de Alverca é uma estação de urbana de fundo e localiza-se 20 km a su-sudoeste do local 
de implantação da LINDE e pretende-se que a monitorização da qualidade do ar seja referente à 
exposição média da população aos fenómenos de poluição atmosférica de fundo nos centros 
urbanos. 

A estação da Lourinhã é uma estação de rural de fundo e localiza-se 32 km a noroeste da unidade, 
pretendendo-se que a monitorização seja referente à exposição dos ecossistemas e da população 
à poluição atmosférica de fundo, designadamente a fotoquímica à escala regional. 

A estimativa do raio de representatividade para este tipo de estações pode ir de algumas dezenas 
de quilómetros quadrados (urbana de fundo) a algumas centenas de quilómetros quadrados 
(rural de fundo), segundo o Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro, apresentando essas 
áreas características equivalentes. O local de implantação do projeto encontra-se dentro de uma 
área industrial, sendo que não apresenta características equivalentes às dos locais onde se 
localizam as estações. Neste sentido, a monitorização da qualidade do ar nestas estações não é 
representativa da região em estudo. 
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Apesar de não existirem estações de monitorização da qualidade do ar na envolvente próxima, 
que permitam inferir sobre o estado da qualidade do ar local, destaca-se a indústria extrativa 
(pedreiras de extração de inertes localizadas a cerca de 1 km a noroeste da Linde) como a mais 
problemática, principalmente no que diz respeito à emissão de poeiras. Este impacte na 
qualidade do ar revela-se muito importante dado estas poeiras se propagarem por largas 
distâncias, afetando as povoações vizinhas. 

4.6 Ambiente sonoro 

4.6.1 Metodologia 

O ruído constitui uma causa de incómodo, um obstáculo às comunicações verbais e sonoras, 
podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma auditivo e alterações fisiológicas 
extra-auditivas. Do ponto de vista físico pode definir-se o ruído como toda a vibração mecânica 
estatisticamente aleatória de um meio elástico. Do ponto de vista fisiológico será todo o 
fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva desagradável e/ou incomodativa. 

A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e 
o bem-estar das populações é assegurada pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro. 

Para a realização desta componente ambiental, foram consultados os documentos ‘Nota técnica 
para avaliação do descritor Ruído em AIA - Versão 2’ e ‘Guia Prático para medições de ruído 
ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996’, 
publicados na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), respetivamente, em junho de 2010 e 
outubro de 2011. 

A metodologia assentou na identificação das fontes sonoras e recetores sensíveis na envolvente 
da unidade em estudo e na análise de medições de ruído realizadas em estudos anteriores 
(Pedamb, 2009) e em maio de 2020 (dBWave, 2020). Foi também consultado o Mapa de Ruído do 
concelho de Alenquer. 

4.6.2 Identificação das principais fontes sonoras e recetores 

A instalação industrial em estudo localiza-se junto ao IC2, em Cheganças, encontrando-se no 
interior da Zona Industrial de Cheganças. A envolvente é constituída por terrenos agrícolas 
existindo também pequenas empresas de prestação de serviços. A norte da LINDE localiza-se a 
estrada do Camarnal (via municipal), a oeste o IC2, a este acessos locais e a sul terrenos 
industriais e uma habitação isolada. De salientar que a proximidade ao eixo rodoviário IC2 deverá 
resultar em níveis sonoros elevados devido à circulação automóvel. Assim, as fontes sonoras 
relevantes localizadas na área próxima da unidade referem-se essencialmente ao tráfego 
rodoviário e à laboração de outras unidades industriais presentes na zona industrial (Figura 4.45). 

Em termos de recetores sensíveis mais próximos da unidade, identificam-se: 

▪ a noroeste: a proximidade de uma habitação (a 50 m da unidade e muito próximo da 
EN1); 

▪ a nascente: a proximidade de uma habitação (a 280 m da unidade e junto à estrada de 
Camarnal); 

▪ a sul: a proximidade de uma habitação (a 5 m do limite da propriedade na qual será 
implementada a expansão da instalação). 
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Figura 4.45- Identificação das fontes sonoras, recetores sensíveis mais próximos e localização do ponto de 

medição de ruído na envolvente da LINDE. 

4.6.3 Medições de ruído 

A caracterização do ambiente sonoro no local de implantação da LINDE baseia-se essencialmente 
na avaliação acústica realizada pelo laboratório dBWave em maio de 2020. O Relatório de Ensaio 
é apresentado no Anexo XIII (Volume III) e servirá de base à caracterização do ambiente sonoro 
efetuada neste EIA. 

Foram também analisadas as medições efetuadas em 2009 (Pedamb, 2009), sendo que neste caso 
apenas foram avaliados os recetores sensíveis localizados nos pontos 1 e 2. 

Para verificação da conformidade legal da avaliação acústica efetuada, os resultados obtidos 
foram analisados com base no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro.  

A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes 
das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos 
ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º (valores limite de exposição) e ao 
cumprimento do critério de incomodidade fixado no artigo 13º do DL 9/2007 de 17 de janeiro. 
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No Decreto-Lei n.º 9/2007, artigo 11º, define-se os valores limite de exposição ao ruído para 
zonas sensíveis e zonas mistas, sendo que os indicadores de ruído a avaliar são o Lden e Ln. 

No PDM da Câmara Municipal de Alenquer, a área onde se localizam os recetores sensíveis ainda 
não se encontra classificada. 

Assim, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis 
os valores limite de Lden e Ln apresentados no Quadro 4.21. 

Quadro 4.21- Valores limite de exposição (Artigo 11º do DL 9/2007 de 17 de janeiro). 

 Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Zonas Não Classificadas ≤ 63 ≤ 53 

 

As medições de ruído efetuadas pela dBWave em maio de 2020, foram realizadas junto aos 
recetores sensíveis mais próximos do local de implantação da LINDE (Figura 4.45). A localização 
dos pontos de medição teve como base a área de influência da unidade e as ações suscetíveis de 
causar impactes. Dado que não foi possível proceder à paragem da unidade industrial, não foi 
efetuada a medição do ruído residual (com a LINDE parada). Todos os critérios de amostragem e 
procedimentos de medição encontram-se descritos no Relatório de Ensaio da dBWave (Anexo XIII 
do Volume III).  

A partir dos níveis de ruído medidos, apresentados nos Relatórios de Ensaio realizados em 2009 
(Pedamb, 2009) e em 2020 (dBWave, 2020), calcularam-se os indicadores de ruído Ln e Lden, para 
posterior comparação com a legislação (Quadro 4.22 e Quadro 4.23). 

Quadro 4.22- Indicadores de ruído obtidos para o ruído residual. Fonte: Pedamb, 2009 

Pontos de medição 
Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

2009 2020 2009 2020 

1 69 n.d 60 n.d 

2 61 n.d 40 n.d 

3 (1) n.d n.d n.d n.d 

n.d – Ruído residual não medido em 2020. (1) ponto não avaliado em 2009. 

Quadro 4.23- Indicadores de ruído obtidos para o ruído ambiente. Fonte: Pedamb, 2009; dBWAVE, 2020 

Pontos de medição 
Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

2009 2020 2009 2020 

1 70 72 62 66 

2 52 59 41 52 

3 (1) n.d 54 n.d 44 

(1) – Ponto não avaliado em 2009. 

Analisando os resultados apresentados no Quadro anterior, conclui-se que os valores dos 
indicadores Ln e Lden foram superiores aos valores limite de exposição, no ponto 1 em maio de 
2020. Contudo, não é possível perceber se estes valores são causados pelo funcionamento da 
LINDE, dado que não se mediu o ruído residual. Para os restantes pontos e medições de 2009 
constata-se o cumprimento dos valores limite de exposição. 
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Salienta-se também, que os níveis sonoros medidos em 2020 são superiores aos medidos em 
2009. 

No que diz respeito ao critério de incomodidade, de acordo com o Artigo 13º - Atividades 
Ruidosas Permanentes do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, a diferença entre o valor do 
nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente, determinado durante a ocorrência do 
funcionamento da unidade e o valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído 
ambiente a que se exclui a unidade, designado por ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no 
período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno. O valor do LAeq 
do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído da unidade é corrigido de acordo 
com as características tonais ou impulsivas do ruído, passando a designar-se por nível de 
avaliação LAr.  

No Quadro 4.24 apresentam-se os resultados obtidos para a avaliação da conformidade do 
funcionamento da unidade com o critério de incomodidade, apenas para o ano de 2009 dado que 
em maio de 2020 não foi possível medir o ruído residual, porque era tecnicamente inviável para a 
LINDE efetuar uma paragem das instalações. Está no entanto programada uma paragem da 
unidade em novembro de 2020. 

Quadro 4.24- Critério de incomodidade LAr–LAeqrr dB(A). Fonte: Pedamb, 2009. 

Pontos Diurno Entardecer Noturno 

1 1 1 2 

2 3 n.a n.a 

n.a – O critério de incomidade não é aplicável dado que o ruído ambiente é inferior a 45 dB(A). 

Pela análise do Quadro anterior verifica-se que, o critério de incomodidade, considerando o 
funcionamento da LINDE, foi cumprido nos recetores sensíveis analisados em 2009. 

Em suma, verifica-se que as principais fontes sonoras presentes na envolvente da LINDE (o 
tráfego rodoviário na EN1 e na estrada municipal, industrias vizinhas, ruído animal - cães, animais 
de criação ), e o próprio funcionamento da LINDE, influenciam os níveis sonoros audíveis nos 
recetores sensíveis, principalmente o tráfego rodoviário da EN1 no ponto 1, onde os níveis 
sonoros medidos são mais elevados. 

4.6.4 Mapas de ruído 

A avaliação do ambiente sonoro do local de implantação da LINDE teve também por base os 
Mapas de Ruido do concelho de Alenquer os quais contemplam os indicadores de ruído Lden e Ln 

referidos no Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro. 

Pela observação dos extratos dos Mapas de Ruído pode constatar-se que, nos recetores sensíveis 
referentes aos pontos 2 e 3, os indicadores Lden e Ln são inferiores aos valores de 65 e 55 dB(A). No 
recetor sensível referente ao ponto 1 os valores Lden e Ln são superiores a 65 e 55 dB(A). 

Esta análise está de acordo com as medições dos níveis de ruído efetuadas em 2009 e em maio de 
2020. 
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Figura 4.46 - Extrato do Mapa de Ruído do Concelho de Alenquer – Situação Existente – Indicador Lden. 

 

 

 

Figura 4.47- Extrato do Mapa de Ruído do Concelho de Alenquer – Situação Existente – Indicador Ln. 
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4.7 Solos e Uso do Solo 

4.7.1 Metodologia 

Para a caracterização dos solos da área de estudo recorreu-se à cartografia disponível 
nomeadamente à Carta de Solos e de capacidade de uso do solo do Atlas do Ambiente15, 
disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Em relação à caracterização e descrição do uso atual do solo utilizou-se, numa primeira 
abordagem, a cartografia COS2018 disponibilizada on line pela Direção Geral do Território16 a qual 
foi complementada com levantamento de campo realizado em março de 2020, o que permitiu 
aferir alguns dos usos constantes da COS2018. Definiu-se como área de estudo toda a área de 
implantação do projeto e a área envolvente considerando um buffer de aproximadamente 200 m. 
Esta área permite enquadrar a nível local as principais tipologias de uso do solo que resultaram de 
uma determinada dinâmica de desenvolvimento e ocupação do território. 

4.7.2 Enquadramento 

O solo constitui um recurso vital com vasto leque de funções constituindo a base para a produção 
de alimentos e matérias primas, reciclagem e armazenamento de nutrientes, filtragem e efeito 
tampão relativamente à proteção das águas subterrâneas, suporte e habitat de muitos seres 
vivos, sumidouro de carbono global. 

A proteção/valorização destas funções estão consagradas na Lei n.º 31/2014 de 30 de maio 
(alterada pela Lei n.º 74/2017 de 16 de agosto), que estabelece as bases gerais da política pública 
de solos, de ordenamento do território e de urbanismo que estipula como fins da política pública 
de solos, entre outros (Artigo 2º): 

▪ Valorizar as potencialidades do solo, salvaguardando a sua qualidade e a realização das 
suas funções ambientais, económicas, sociais e culturais, enquanto suporte físico e de 
enquadramento cultural para as pessoas e suas atividades, fonte de matérias -primas e 
de produção de biomassa, reservatório de carbono e reserva de biodiversidade; 

▪ Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos 
extremos, combater os efeitos da erosão, minimizar a emissão de gases com efeito de 
estufa e aumentar a eficiência energética e carbónica; 

▪ Evitar a contaminação do solo, eliminando ou minorando os efeitos de substâncias 
poluentes, a fim de garantir a salvaguarda da saúde humana e do ambiente;  

▪ Salvaguardar e valorizar a identidade do território nacional, promovendo a integração 
das suas diversidades e da qualidade de vida das populações; 

Contudo os solos estão sujeitos a pressões crescentes resultantes direta ou indiretamente das 
atividades humanas. Estas pressões originam a degradação do solo ou, até, a sua desertificação 
pelo que a capacidade do solo para fornecer serviços ecossistémicos (produção de alimentos, 
reserva de biodiversidade. regulador de gases, água e nutrientes) está sob pressão. 

A impermeabilização, compactação, salinização, erosão, diminuição da matéria orgânica e a 
contaminação no solo reduzem a sua resiliência e a sua capacidade para absorver as mudanças a 
que está sujeito, acarretando consequências ao nível da sua estrutura, qualidade e fertilidade. 

Ao longo do tempo de duração de uma vida humana, o solo pode ser considerado um recurso 
não-renovável pelo que o mesmo deve ser de forma sustentável. É nesse sentido que a nível 

                                                 
15 http://siniamb.apambiente.pt 
16 http://mapas.dgterritorio.pt 
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europeu surge a Estratégia Temática de Proteção do Solo17 a diretiva que estabelece um quadro 
de proteção do solo e de preservação da capacidade do solo para desempenhar as suas funções. 

4.7.3 Tipos de solos e aptidão da terra 

Na caracterização dos solos considera-se o tipo de solos presentes na área de estudo e a sua 
capacidade de uso. O tipo de solo refere-se às características físicas do solo como sejam os seus 
horizontes pedológicos enquanto a capacidade de uso se refere ao potencial que os solos têm 
para diversas utilizações humanas tendo por base de comparação o uso agrícola. 

A área de implantação da LINDE e toda a área envolvente ocorrem cambissolos eutricos. 

Relativamente à capacidade de uso do solo, ou seja, a sua classificação considerando a 
potencialidade agrológica verifica-se que toda a área de implantação da LINDE e área adjacente se 
implanta em solos da classe A. Na envolvente mais alargada ocorrem solos da classe F (solos não 
agrícolas) (Figura 4.48). 

 
Fonte: Atlas do Ambiente. 

Figura 4.48- Capacidade de uso do solo na área envolvente à LINDE. 

4.7.4 Uso do Solo 

Apesar de uma parte significativa da área de estudo apresentar, em termos de capacidade de uso, boas 
características para uso agrícola, provavelmente devido ao facto da presença de uma importante via de 
comunicação que atravessa a área de estudo (EN1), esta foi sendo ocupada por áreas urbanas e 
industriais. 

Na Figura 4.49 apresenta-se o uso do solo presente na área de estudo tendo como fonte a Carta de 
Ocupação do Solo (COS’18). Tendo em conta a escala de desenvolvimento do COS18 e na sequência do 
trabalho de campo realizado verifica-se que em grande parte a informação constante do COS18 é 
bastante aproximada do observado no terreno (Figura 4.50). Destaca-se no entanto algumas pequenas 
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irregularidades na delimitação de alguns dos limites de separação entre classes mas que não colocam 
em causa a caracterização apresentada face à situação observada no terreno e a existência de novas 
áreas artificializadas junto à EN1 e a sul da unidade industrial da LINDE. 

Tendo por base o trabalho de campo realizado verifica-se que a área de implantação da LINDE 
(instalação atual) se encontra totalmente inserida na classe ‘Indústria’ e que a área de expansão 
se encontra totalmente na classe ‘pastagens espontâneas’. 

Apesar de atualmente a área de expansão se encontrar classificada como ‘pastagens 
espontâneas’, outrora esta área de aproximadamente 7700 m2 que integra uma parcela de 2,6 ha 
era uma quinta agrícola. Contudo, com o abandono da atividade agrícola a vegetação herbácea, 
típica de pastagens naturais desenvolveu-se. Atualmente é possível observar a sucessão natural a 
ocorrer neste espaço. Vários anos de abandono da atividade agrícola permitiu o aparecimento de 
espécies arbustivas sendo expectável que, a prazo, surja aí matagal mediterrânico. 

 
Fonte: DGT 

Figura 4.49- Uso do Solo na área de estudo de acordo com a Carta de Ocupação do Solo COS2018. 
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Fonte: Levantamento de campo (março de 2020) 

Figura 4.50- Uso do Solo na área de estudo de acordo com levantamento de campo (2020). 

Na Figura 4.51 apresenta-se uma imagem ilustrativa da ocupação atual do solo no local onde será 
efetuada a expansão da unidade industrial da LINDE. 

Na área envolvente ao local de implantação do projeto predominam as áreas de ‘pastagem 
natural’, muito provavelmente outrora ocupadas por agricultura, e as áreas agrícolas (culturas 
temporárias de sequeiro e regadio, pomares, vinha). Destaca-se na zona a nascente do projeto 
uma pequena área florestal em que a espécie arbórea dominante é o sobreiro. Quer a norte quer 
a sul do local de implantação do projeto, na zona adjacente à EN1 existem áreas ocupadas por 
indústria. Observa-se ainda a existência de novas áreas de aterro que a curto prazo darão lugar a 
novas indústrias. 
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Figura 4.51- Uso do Solo na área de estudo. 

Fazendo o agrupamento das subclasses de ocupação do solo em megaclasses, verifica-se que a 
‘agricultura’ é a classe mais representativa da área de estudo, seguindo-se as ‘pastagens’. As ‘áreas 
florestais’ são as menos representativas. Entre o COS18 e a situação identificada no terreno em março 
de 2020 verifica-se que os territórios artificializados aumentaram a área de ocupação em detrimento 
das áreas agrícolas e pastagens. Observa-se a existência de um conjunto de aterros junto à EN1 e a sul 
da unidade da LINDE que muito provavelmente, a curto prazo, virão a ser ocupadas por novas 
industrias/armazéns. A área de sobreiral aumentou ligeiramente, fruto da sucessão natural que ocorreu 
em áreas de pastagem (Figura 4.52). 

 
 

 
Figura 4.52- Representatividade das megaclasses de usos do solo na área de estudo entre o COS2018 e o 

levantamento de campo em 2020. 

4.7.5 Caracterização da qualidade do solo 

No local de implantação do projeto, em 2017 foi realizado um estudo relativo ao estado de 
contaminação de solos e águas subterrâneas. Esse estudo foi realizado na parcela de terreno na 
qual ocorrerá a expansão da unidade industrial (em setembro de 2017) (ISQ, 2017) e na área de 
implantação da instalação já existente (em novembro de 2017) (HPC, 2018b). 

Na zona da área de expansão e zona limítrofe, sem qualquer área impermeabilizada, foram 
recolhidas amostras de solo em 6 locais às profundidades de 2 e 4 m perfazendo um total de 12 
amostras. 

Na área de implantação da instalação existente a maioria da área da plataforma onde se localizam 
as atuais instalações, está revestida (impermeabilizada), existindo, no entanto, algumas áreas 
ajardinadas. Geralmente, abaixo da camada de impermeabilização encontra-se um aterro com 
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seixos e areias com intercalações de siltes, com espessura que varia entre 0,5 e 2,5 m. O trabalho 
de campo da investigação dos solos na zona da instalação atual realizou-se em novembro de 
2017. As amostras dos solos foram recolhidas em sete localizações: SM1 a SM4 e PZ1 a PZ3. 

As perfurações SM1 a SM4 atingiram a profundidade de 3,00 m tendo sido recolhidas amostras a 
duas profundidades. No caso dos piezómetros, cujas profundidades variaram entre 9,2 m no PZ1 
e 10,2 m no PZ2 e PZ3 foram recolhidas amostras a 3 profundidades. 

Os parâmetros químicos analisados foram: metais pesados incluindo arsénio e crómio VI, 
hidrocarbonetos totais de petróleo, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, hidrocarbonetos 
halogenados voláteis (VHHC) e hidrocarbonetos aromáticos (BTEX). 

Na Figura 4.53 apresenta-se a localização dos locais de amostragem de solos. 

 
Figura 4.53- Locais de amostragem de solos. 

Os resultados das análises aos solos foram na altura avaliados tendo como base os valores de 
referência18 fixados nas ‘Normas de Ontário’19 os quais foram definidos para diferentes usos do 
solo, tendo em consideração os recetores potencialmente expostos e as vias de exposição 
preferenciais. 

Contudo, no presente caso, tendo em conta que em 2019 a APA procedeu à publicação dos 
valores de referência para o solo, a ter em consideração em estudos desta natureza, na 
comparação utilizaram-se os valores de referência para o solo do guia técnico da APA (APA, 
2019a). 

                                                 
18 Valor de referencia – concentração de um contaminante no solo acima da qual pode haver risco inaceitável para a saúde humana e/ou para o 
ambiente. 
19 “Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act”, Ministry of the Environment, April 
15, 2011) 
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Consideram-se os valores constantes da Tabela B - Valores de referência para solos a menos de 
30 m de uma massa de água superficial, pois no limite poente da instalação existe uma linha de 
água – a ribeira de Luado. O uso do solo é o uso industrial (solo utilizado para o desenvolvimento 
de atividades industriais). 

No Quadro 4.25 apresentam-se os resultados obtidos para os parâmetros com valores acima do 
limite de quantificação nas amostras realizadas na área de expansão e comparação com os 
valores de referência do Ontário e do guia da APA. No Anexo XIV do Volume III apresenta-se a 
tabela resumo com todos os resultados obtidos para as amostras S1 a S6. 

Pela análise do Quadro abaixo, verifica-se que na área de expansão da instalação todos os 
parâmetros cumprem os valores de referência utilizados em todas as amostras analisadas. 

Quadro 4.25- Dados analíticos dos parâmetros com valores acima do limite de quantificação – área de 
expansão. 

 

Guia 

APA,2019 

Tabela B 

S1.1 S.2 S2.1 S2.2 S3.1 S3.2 S4.1 S4.2 S5.1 S5.2 S6.1 S6.2 

Arsénio (mg/kg) 18 8,0 8,0 9,1 8,6 13 12 8,6 8,3 8,1 10 7,4 2,6 

Crómio (mg/kg) 70 <17 <17 <17 <17 <17 19 19 <17 <17 18 29 <17 

Zinco (mg/kg) 290 <17 <17 17 20 17 25 28 20 <17 24 <17 <17 

Hidrocarbonetos 
C16-C34 (mg/kg) 

240 10 18 <15 <11 <8,6 <11 <13 <9,6 <7,2 17 13 14 

Nas amostras realizadas no interior da instalação existente os valores de metais pesados estão em 
regra conformes com os valores de referência (Quadro 4.26 e Quadro 4.27). É exceção o As em 
três amostras com o máximo de 35 mg/kg, uma superficial (PZ-2) e duas profundas (PZ-3 e SM-2). 
Contudo as concentrações encontram-se bastante abaixo do valor de intervenção da norma 
holandesa estabelecido (76 mg/kg). Importante também referir que nenhuma das amostras de 
água subterrânea apresentou concentrações de Arsénio acima do valor limite. Os valores de 
Arsénio poderão ser explicados pelos níveis de background geoquímico deste metal nesta região. 

Observa-se ainda a ultrapassagem do valor de referência do xileno na amostra PZ1 (amostra 
superficial). 

Refere-se a presença de hidrocarbonetos TPH C10-C40 nas amostras superficiais de solo dos 
locais SM1 e SM3. O Guia da APA não apresenta valor de referência para este composto. 
Contudo, a presença de TPH na fração C16-C35 encontra-se abaixo do referencia estabelecido. 

Quadro 4.26- Dados analíticos dos parâmetros com valores acima do limite de quantificação – interior da 
instalação. 

Parâmetro 

Guia 

APA,2019 

Tabela B 

PZ1 

0,10-

0,20 

PZ1 

3,20-

3,30 

PZ1 

5,60-

5,70 

PZ2 

0,10-

0,20 

PZ2 

3,30-

3,40 

PZ2 

5,8-

5,90 

PZ3 

0,10-

0,20 

PZ3 

3,20-

3,30 

PZ3 

8,20-

8,30 

Arsénio (mg/kg) 18 <2,0 11 9,5 19 14 10 17 35 3,1 

Chumbo (mg/kg) 120 94 14 9,5 <4,0 14 10 <4,0 18 12 

Crómio (mg/kg) 70 18 29 14 2 22 19 3 24 28 

Cobre (mg/kg) 92 3,6 9,4 6,5 3,1 8,8 6,2 2,7 11 6,9 

Níquel (mg/kg) 82 <1 19 12 5,5 14 12 4,2 23 16 

Mercúrio (mg/kg) 0,27 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 

Zinco (mg/kg) 290 83,9 26,9 15,3 9 21,3 15,2 7 30,2 16,4 

Hidrocarbonetos C10-
C40 (mg/kg) 

- <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 
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Parâmetro 

Guia 

APA,2019 

Tabela B 

PZ1 

0,10-

0,20 

PZ1 

3,20-

3,30 

PZ1 

5,60-

5,70 

PZ2 

0,10-

0,20 

PZ2 

3,30-

3,40 

PZ2 

5,8-

5,90 

PZ3 

0,10-

0,20 

PZ3 

3,20-

3,30 

PZ3 

8,20-

8,30 

Hidrocarbonetos C16-
C35 (mg/kg) 

240 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 

m,p-xileno (mg/kg) 
0,05 

0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

o-xileno (mg/kg) 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Quadro 4.27- Dados analíticos dos parâmetros com valores acima do limite de quantificação – interior da 
instalação – continuação. 

Parâmetro 

Guia 

APA,2019 

Tabela B 

SM1 

0,10-

0,20 

SM1 

2,8-

2,9 

SM2 

0,0-

0,10 

SM2 

2,80-

2,90 

SM3 

0,05-

0,15 

SM3 

1,60-

1,70 

SM3 

2,80-

2,90 

SM4 

0,10-

0,20 

SM4 

2,80-

2,90 

Arsénio (mg/kg) 18 10 27 5,0 10 2,7 8,8 11 5,3 18 

Chumbo (mg/kg) 120 4,6 16 <4,0 12 8,2 11 15 7,8 14 

Crómio (mg/kg) 70 5 13 3 22 6 19 25 5 16 

Cobre (mg/kg) 92 8,4 5,8 18 6,0 9,0 5,8 7,8 8,3 7,2 

Níquel (mg/kg) 82 3,9 14 2,8 9,4 3,2 8,9 8,6 3,5 13 

Mercúrio (mg/kg) 0,27 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 

Zinco (mg/kg) 290 21,3 16 30,8 16,9 72,0 15,6 16,1 94,0 19,0 

Hidrocarbonetos C10-
C40 (mg/kg) 

- 150 <25 <25 <25 42 <25 <25 <28 <25 

Hidrocarbonetos C16-
C35 (mg/kg) 

240 130 <25 <25 <25 34 <25 <25 28 <25 

m,p-xileno (mg/kg) 
0,05 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

o-xileno (mg/kg) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

4.8 Ordenamento do território 

4.8.1 Metodologia 

A caracterização do ordenamento do território foi elaborada tendo em conta a localização da 
Unidade industrial da LINDE e os instrumentos de gestão territorial em vigor aplicáveis à área de 
implantação do projeto. 

De entre os instrumentos de gestão territorial atualmente em vigor na área de implantação do 
projeto, no âmbito da presente análise, destaca-se o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e 
Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano Diretor Municipal (PDM) de Alenquer. 

Apresenta-se seguidamente uma caracterização das estratégias de desenvolvimento territorial 
preconizadas, no PNPOT, PROT-OVT e PDM, centrando-se nos aspetos mais relevantes para o 
enquadramento do projeto e território em análise. 

4.8.2 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, constitui o referencial territorial 
orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como para a elaboração do Programa 
Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão concretizados os projetos estruturantes 
que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do PNPOT e detalhada a 
programação operacional dos investimentos a realizar. 
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O PNPOT baseia a sua estratégia no conceito da ‘Coesão Territorial’, tendo identificado cinco 
grandes desafios a que a politica de ordenamento do território deve dar reposta: 

▪ Gerir os recursos de forma sustentável;  

▪ Promover um sistema urbano policêntrico;  

▪ Promovera inclusão e valorizar a diversidade territorial;  

▪ Reforçar a conetividade interna e externa;  

▪ Promover a governança territorial. 

O modelo territorial do PNPOT tem como objetivo estabelecer o compromisso de organização do 
território tendo em conta o valor dos recursos e da diversidade territorial e antevendo a 
necessidade de adaptação as mudanças criticas emergentes. 

Com base neste propósito, o PNPOT, procedeu ao mapeamento dos perigos atuais e a 
cenarização da sua expressão futura em contexto de alterações climáticas. Neste sentido, 
relevam-se os perigos de erosão costeira, inundação, movimentos de massa em vertente, 
incêndio rural, escassez de água, ondas de calor, desertificação do solo e sismos. Através do 
mapeamento macro dos perigos naturais o PNPOT visa dar especial expressão às situações em 
que a perigosidade conflitua com a ocupação e usos do solo. 

Perante o diagnostico das mudanças criticas e vulnerabilidades, o PNPOT estabelece um modelo 
territorial com a tradução espacial da estratégia de desenvolvimento do País, correspondendo a 
um conjunto de sistemas territoriais que irão informar o ordenamento do território com vista a 
enfrentar as mudanças críticas com resiliência, capacidade adaptativa e geração de novas 
oportunidades, e induzir respostas aos desafios que se colocam ao País, no quadro dos princípios 
da coesão territorial. 

Desta forma, o Modelo Territorial definido no PNPOT estabelece o modelo de organização 
espacial, considerando 5 Sistemas e respetivos propósitos:  

▪ Sistema Natural – Um País que conhece e compreende os seus recursos naturais valoriza 
os serviços prestados pelos ecossistemas em prol do bem-estar social e procura afirmar a 
sua diversidade territorial e construir estratégias de atratividade e de competitividade 
diferenciadoras, retirando partido da especificidade dos seus recursos, da sua cultura e 
das identidades socioterritoriais; 

▪ Sistema Social – Um país que valoriza as pessoas, a igualdade de oportunidades e a 
igualdade de direitos aos cidadãos, em matéria de habitação, saúde, educação, apoio 
social, justiça, cultura, desporto e lazer, independentemente da sua situação 
socioeconómica e geográfica, da nacionalidade, idade, género, etnia ou situação de 
deficiência, eleva a qualidade de vida e o bem--estar social; 

▪ Sistema Económico - Um país que valoriza a diversidade e as especificidades territoriais 
como elementos de desenvolvimento e competitividade baseia-se num sistema territorial 
que procura retirar partido dessa variedade, apoiando o potencial de articulação entre 
distintos tipos de territórios, as estratégias estruturadas em clusters e com base em 
lógicas de especialização inteligente e, ainda, a importância dos ativos dos territórios 
urbanos e rurais; 

▪ Sistema de Conetividades – Um país bem conectado em infraestruturas verdes, azuis e 
cinzentas, que tira proveito da sua posição geográfica e da facilidade de relação com 
outros povos, reconhece e valoriza as ligações e interconexões territoriais no espaço 
nacional e para além dele, assumindo a relevância da gestão dos ecossistemas e das 
redes naturais, viárias e digitais; 
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▪ Sistema Urbano - Um país que reconhece a importância da coesão e da equidade 
territorial afirma a sua estratégia de organização territorial num sistema urbano mais 
policêntrico, promovendo os centros urbanos enquanto âncoras do desenvolvimento 
regional e competitividade externa, e dinamizando subsistemas territoriais capazes de 
gerar massas críticas que favoreçam ganhos de sustentabilidade e acessibilidade em 
relação aos serviços de interesse geral. 

O modelo de desenvolvimento sustenta-se numa abordagem de valorização económica, social e 
ambiental do território e dos seus ativos, que privilegia os recursos e as capacidades económicas 
de cada espaço e as redes de interação entre diferentes atores e escalas, numa crescente 
proximidade relacional (local e global). 

O PNPOT, no seu programa de ação, identifica 10 compromissos para o território os quais 
traduzem as ideias fortes das apostas de política pública para a valorização do território e para o 
reforço da consideração das abordagens territoriais, nomeadamente: 

1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades; 

2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica; 

3. Adaptar os territórios e gerar resiliência; 

4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material; 

5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural; 

6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação; 

7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território; 

8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade; 

9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos; 

10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT. 

Os 10 Compromissos para o Território são operacionalizados em 5 Domínios de Intervenção os 
quais enquadram 50 medidas de politicas que têm como intuito a resposta aos desafios 
territoriais (Figura 4.54):  

1) Domínio Natural, que concorre para a otimização e a adaptação, dinamizando a 
apropriação e a capitalização dos recursos naturais e da paisagem. 

2) Domínio Social, que concorre para a educação, qualificação e a inclusão da população e 
o acesso aos serviços públicos e de interesse geral. 

3) Domínio Económico, que concorre para a inovação, a atratividade e a inserção de 
Portugal nos processos de globalização e aumentando a circularidade da economia. 

4) Domínio da Conetividade, que concorre para o reforço das interligações, aproximando 
os indivíduos, as empresas e as instituições, através de redes e serviços digitais e de uma 
mobilidade que contribui para a descarbonização. 

5) Domínio da Governança Territorial, que concorre para a cooperação e a cultura 
territorial, capacitando as instituições e promovendo a descentralização e a 
desconcentração e uma maior territorialização das políticas. 
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Figura 4.54- Medidas de politicas por domínio de intervenção (Fonte: PNPOT, Lei n.º 99/2019). 

4.8.3 Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) foi 
aprovado, pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de agosto. 

Este plano abrange os municípios que integram as NUT III Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, 
correspondendo a 33 concelhos: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, 
Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cartaxo, 
Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Lourinhã, Nazaré, 
Óbidos, Ourém, Peniche, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Sobral de Monte 
Agraço, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras e Vila Nova da Barquinha. 
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A proposta do PROT-OVT visa os seguintes 4 eixos estratégicos de base territorial: 

▪ Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização;  

▪ Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental;  

▪ Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana; 

▪ Descobrir novas ruralidades. 

O PROT-OVT define a seguinte visão estratégica para a região do OVT: 

▪ assumir-se como a coroa verde da área metropolitana central, preservando e 
valorizando os sistemas naturais internos, promovendo o robustecimento da economia 
regional e as atividades e produtos verdes (agro-florestais, biocombustíveis e energias 
renováveis). O Oeste e o Vale do Tejo integrados, com um ambiente como fator de bem-
estar e oportunidade, mas, também, como um fator de coesão territorial, onde a 
identidade regional é permanentemente aprofundada. 

Os Eixos Estratégicos assumidos pelo PROT-OVT preconizam um desenvolvimento regional 
equilibrado e integrado, e cujo Modelo Territorial assenta em três sistemas fundamentais (Figura 
4.55): 

1. Sistema urbano e de competitividade – suportado por um conjunto de centralidades 
articuladas em subsistemas urbanos que orientam, organizam e reforçam a rede urbana 
regional e por uma malha áreas de localização empresarial, que promovam o 
desenvolvimento de atividades âncora fortemente mobilizadoras de recursos de 
conhecimento e de tecnologia avançada e com elevado potencial de internacionalização; 

2. Sistema ambiental – traduzido pela Estrutura Regional de Proteção e Valorização 
Ambiental, incluindo os recursos hídricos e o litoral, o solo e a paisagem, bem como a 
temática da energia e as áreas de risco; 

3. Sistema de mobilidade – assente na rede de infraestruturas rodoferroviárias existentes e 
num conjunto de propostas que visam o reforço da malha existentes. 

Ao nível do sistema urbano e de competitividade, a área de implantação da LINDE encontra-se na 
influência de Alenquer, que de acordo com o PROT-OVT, é um Centro Urbano Estruturante, no 
qual se devem desenvolver um conjunto de funções especializadas, ou um leque de funções 
razoavelmente diversificado, polarizador do sistema urbano regional. 
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Figura 4.55- Esquema global do modelo territorial para o Oeste e Vale do Tejo. 

No âmbito das dinâmicas empresariais e das funções de articulação logística de âmbito inter-
regional e nacional, o PROT-OVT, aponta para o envolvimento do território da região na 
estruturação de três “Portas Logístico-Empresariais” com relevância nacional e inter-regional: 
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▪ Porta Norte da Região de Polarização Metropolitana de Lisboa – integra a área de 
Alcanena-Torres Novas, podendo envolver igualmente os espaços de acolhimento 
empresarial do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha; 

▪ Porta Este da Região de Polarização Metropolitana de Lisboa – centrada no território de 
Benavente e envolvendo igualmente territórios próximos, nomeadamente de Coruche e 
Salvaterra de Magos; 

▪ Porta Norte da Área Metropolitana de Lisboa – integra a área de Azambuja e Alenquer. 

Neste contexto, a área envolvente da unidade industrial da LINDE, encontra-se abrangida pela 
Porta Norte da Área Metropolitana de Lisboa. De acordo com o PROT-OVT, trata-se de uma área 
que reordena, valoriza e qualifica as atividades logísticas ligadas especificamente à articulação 
com Área Metropolitana de Lisboa e sirva de elemento estruturador dos movimentos de 
relocalização empresarial que se manifestam no contexto desta área. Esta zona deverá articular a 
plataforma logística da Castanheira do Ribatejo com espaços de acolhimento empresarial a 
desenvolver na área da Azambuja e Alenquer que reorganizem e requalifiquem as atuais 
localizações existentes ao longo das EN1 e EN3 na zona do Alenquer-Carregado-Azambuja. 

Ao nível das áreas de desenvolvimento agrícola e florestal, a área de implantação da LINDE insere-
se em área de Floresta de Produção e Olivicultura. De acordo com o PROT-OVT, a atividade 
agrícola, florestal e indústrias associadas assumem um papel importante na competitividade e no 
desenvolvimento socioeconómico regional. As áreas e floresta de produção e olivicultura, são 
áreas com potencialidade no contexto do Pinhal e Eucaliptal, onde importa promover a aptidão 
olivícola no contexto das respetivas zonas DOP, nomeadamente o Azeite do Ribatejo Norte. 

No que concerne as unidades territoriais, a área de implantação da LINDE localiza-se na unidade 
territorial ‘Oeste Florestal’, que integra os concelhos de Alenquer, Azambuja, Rio Maior e 
Santarém. Nesta Unidade Territorial ocorre uma forte ligação transversal entre o Oeste e o Vale 
do Tejo potenciada pelo cruzamento da A15 com a EN1 (atual IC2). 

Para a unidade territorial ‘Oeste Florestal’ o PROT-OVT estabelece um conjunto de normas 
específicas, destacando-se as seguintes: 

▪ “Elaborar um PAT para a área de acolhimento empresarial a desenvolver no âmbito da 
Porta Norte da Área Metropolitana de Lisboa, nos concelhos de Alenquer e Azambuja 
(abrangendo áreas das Unidades Territoriais limítrofes), que inclua componentes 
estratégicas, programáticas e ordenamento do território.” 

▪ “Manter manchas agrícolas no contínuo florestal.” 

▪ “Manter a dominância da ocupação e uso florestal da unidade territorial; diminuir o 
risco de incêndio, e aumento do valor paisagístico e biodiversidade, bem como valorizar 
as áreas de sobreirais.” 

Ao nível do sistema Ambiental, a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) 
constitui um objetivo central no PROT-OVT, sendo concretizada através da Rede Primária e 
Secundária que integram um conjunto de áreas e corredores que estruturam e complementam a 
ERPVA (Figura 4.56). 

A Rede Primária inclui as principais unidades ecológicas que apresentam elevado valor natural e 
paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e nacional. É 
composta por Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através de Corredores 
Ecológicos Estruturantes (CEE) de dimensão regional e nacional. 

A Rede Secundária inclui os valores ecológicos com relevância regional e intermunicipal, 
designadamente os que estão associados aos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, às 
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baixas aluvionares e a áreas de elevado valor ecológico. É composta pelas Áreas Nucleares 
Secundárias (ANS) e Corredores Ecológicos Secundários (CES). 

A unidade industrial da LINDE situa-se próximo de uma Área Nuclear Secundária, não havendo 
qualquer sobreposição com a ERPVA. 

 

Figura 4.56- Estrutura regional de proteção e valorização ambiental do Oeste e Vale do Tejo. 

De acordo com a Rede Complementar da ERPVA definida no PROT-OVT (Figura 4.57), a unidade da 
LINDE não colide com nenhuma tipologia da rede complementar. 

Contudo importa referir, que em virtude da escala do PROT, a identificação geográfica destas 
áreas não é objetiva, facto que é assumido no PROT-OVT o qual refere que a “identificação, tanto 
ao nível dos limites, como de valor e necessidades de conservação e gestão deve ser aferida ao 
nível municipal e intermunicipal e integrada nos diferentes instrumentos de planeamento 
territorial”. 

Tendo em conta as Normas Especificas de Carácter Sectorial do PROT-OVT para o sistema 
ambiental, os PMOT deverão delimitar a Rede Complementar da ERPVA e estabelecer a 
regulamentação da ocupação do solo em consonância com os objetivos inerentes a Áreas 
Complementares.  
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Figura 4.57- Rede Complementar da ERPVA 

Ao nível os riscos, constata-se da Figura 4.58 que a unidade industrial da LINDE se encontra 
abrangida por área de perigosidade sísmica elevada. Assim, de acordo com as orientações e 
diretrizes do PROT-OVT no domínio dos riscos haverá que: 

▪ Projetar as infraestruturas de acordo com todas as normas de segurança, a fim de evitar 

que o colapso de uma rede de infraestruturas comprometa outra(s), em caso de sismo; 

▪ Promover a segurança estrutural antissísmica de estruturas e infraestruturas viárias, 

redes de abastecimento de energia e de água e dos edifícios a construir;  

▪ Projetar os novos edifícios de forma a reduzir a vulnerabilidade dos edifícios face aos 

sismos e facilitar a intervenção de socorro em situação de emergência, garantindo 

distâncias de segurança adequadas entre os edifícios; 

▪ Definir e divulgar as áreas de socorro e de reagrupamento para a população e 

salvaguardar as acessibilidades aos espaços seguros, em situação de catástrofe sísmica, 

em articulação com os Planos de Emergência Municipais, Distritais e Nacional. 
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Figura 4.58- Riscos na Região de Oeste e Vale do Tejo. 

4.8.4 Plano Diretor Municipal de Alenquer 

O Plano Diretor Municipal (PDM) estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e 
articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional 
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal. 

O PDM de Alenquer atualmente em vigor, foi publicado a 14 de fevereiro de 1995 no Diário da 

República n.º 38, 1ª Série-B através da Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 13/95, e 

posteriormente foi objeto de alterações e uma correção material do pelas seguintes publicações: 

▪ RCM n.º 119/98, de 9 de outubro, procede à primeira alteração, a qual consiste na 

redefinição do enquadramento dos estabelecimentos industriais da classe A, quer 

quanto à localização de novos estabelecimentos nos espaços industriais de Alenquer, 

Carregado, Ota e Cheganças, quer no tocante à ampliação dos já existentes. Assim, 

procedeu à alteração do artigo 35.º ; 

▪ Aviso n.º 5086-A/2010, de 10 de março, procede à segunda alteração, por adaptação, na 

sequência da entrada em vigor PROT-OVT. Esta alteração consiste na alteração parcial 

do Regulamento do PDM, nos artigos 43.º, 45.º, 47.º e na revogação do artigo 48 do 

regulamento; 

▪ Aviso (extrato) n.º 16767/2018, de 19 de novembro, procede à terceira alteração para 

adequação ao Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas; 

▪ Aviso n.º 1488/2019, de 25 de janeiro, procede à correção material consubstanciada nas 

correções ao Anexo 1 do Regulamento e à Planta de Ordenamento. 
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Os elementos fundamentais do PDM, e que serviram de base na presente análise, foram os 
seguintes: 

▪ Regulamento; 

▪ Planta de Ordenamento (1: 25 000); 

▪ Planta de Condicionantes (1: 25 000). 

4.8.4.1 Planta de Ordenamento 

A estrutura de ordenamento para o território concelhio de Alenquer visa a concretização da 
politica de ordenamento que garanta as condições para o desenvolvimento socioeconómico 
equilibrado, a definição dos princípios e regras de uso e transformação do solo, bem como 
promover a gestão criteriosa dos recursos naturais e salvaguardar os valores naturais e culturais. 

Do ponto de vista da classificação do solo para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, 
observa-se que a unidade industrial da LINDE se insere numa área classificada como ‘espaço 
industrial’, pertencente à tipologia de solo urbano (Figura 4.59 e Figura 4.60). 

De acordo com o artigo 33.º do regulamento, os ‘Espaços industrias são compostos pelas 
seguintes categorias de espaços: 

▪ Áreas industrias IE – áreas industriais existentes que abrangem zonas em que 

predominam estabelecimentos industriais e serviços complementares; 

▪ Áreas industrias IN – novas áreas industriais.’ 

Neste contexto, a área de implantação da LINDE insere-se na categoria de ‘Áreas industriais IN’. 
Segundo o ponto 1 do artigo 35.º do regulamento, “O pedido de localização de novos 
estabelecimentos industriais faz-se em conformidade com o artigo 4.º do Decreto Regulamentar 
n.º 25/93, de 17 de agosto.”  

O PDM prevê a criação de novos espaços industriais nos locais assinalados na Planta de 
Ordenamento, nomeadamente (ponto 2 do artigo 35.º): 

a) Espaços em Alenquer, Carregado, Ota e Cheganças; 

b) Espaços entre Estribeiros e Pocariça e a norte de Marés. 

A implantação de edifícios industriais será precedida de plano de pormenor, projeto de 
loteamento ou processo de construção, que deverá atender à legislação específica e às regras 
específicas do regulamento do PDM (ponto 3 do artigo 35.º). 

Os planos de pormenor ou projetos de loteamento industrial, estabelecerão a rede viária interna 
de distribuição e a ligação ao eixo viário nacional, de modo que nenhum lote tenha ligação direta 
aquele eixo (ponto 4 do artigo 35.º). 

Na implantação de novos estabelecimentos industriais nos espaços identificados, no ponto 2 do 
artigo 35.º, mesmo que ocupem a totalidade do prédio preexistente e não careçam de projeto de 
loteamento, fica o projeto de construção sujeito aos parâmetros urbanísticos referidos nos 
pontos 5.1 e 5.2 do artigo 35.º, em conformidade com a sua localização (ponto 5 do artigo 35.º). 

De acordo com o ponto 5.1 do artigo 35.º do regulamento, nas áreas industriais referidas na 
alínea a) do ponto 2 do artigo 35.º, inseridas nos perímetros urbanos, não é permitida a 
instalação de estabelecimentos da classe A. 

A construção de edifícios nestas áreas fica sujeita, cumulativamente, às regras a seguir 
discriminadas para os lotes depois de infraestruturados: 

a) Índice de implantação máximo [(Ii) lote]: 0,5; 
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b) Volumetria máxima [(Iv) lote]: 4,5 m3/m2; 

c) Arruamentos: faixa de rodagem maior ou igual a 9 m; bermas e passeios maiores ou 
iguais a 2,5 m; 

d) Altura máxima das construções: 10 m, salvo situações excecionais justificadas pela 
natureza da atividade; 

e) Cedências em conformidade com o plano de pormenor ou, na sua ausência, com a 
Portaria n.º 1182/92, de 22 de dezembro. 

 
Figura 4.59- Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Alenquer – Classificação e qualificação do solo. Fonte: 

DGT. 
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Figura 4.60- Legenda da Planta de Ordenamento do PDM de Alenquer – Classificação e qualificação do solo. Fonte: 

DGT. 
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De referir, segundo o ponto 5.1.1 do artigo, “as eventuais ampliações dos estabelecimentos 
industriais da classe A existentes e já com licença de localização à data da entrada em vigor do 
PDM ficam sujeitas à cláusula prevista no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento do Exercício da 
Atividade Industrial (REAI), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 25/93, de 17 de agosto, ou 
em disposição idêntica de diploma legal que o substitua”. 

No que concerne ao ponto 5.2 do artigo 35.º, “A construção de edifícios industriais nas áreas 
referidas na alínea b) do ponto 2 do artigo 35.º, fica sujeita cumulativamente, às regras a seguir 
discriminadas para os lotes depois de infraestruturados:” 

a) Índice de implantação máximo [(Ii) lote]: 0,4; 

b) Volumetria máxima [(Iv) lote]: 3,5 m3/m2; 

c) Arruamentos: faixa de rodagem maior ou igual a 9 m; bermas e passeios maiores ou 
iguais a 2,5 m; 

d) Altura máxima das construções: 10 m, salvo situações excecionais justificadas pela 
natureza da atividade; 

e) Cedências em conformidade com o plano de pormenor ou, na sua ausência, com a 
Portaria n.º 1182/92, de 22 de dezembro. 

De salientar, que de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que 
lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro, refere que dimensionamento dos espaços 
verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos deve estar de acordo com o 
fixado pela Portaria nº 216-B/2008, de 3 de março retificada pela Declaração de Retificação n.º 
24/2008, de 2 de Maio. 

Neste contexto, apresentam-se no Quadro 4.28 os parâmetros de dimensionamento constantes 
da Portaria nº 216-B/2008, para ocupação industrial. 

Quadro 4.28- Parâmetros de dimensionamento. 

Tipo de 
ocupação 

Espaços verdes e 
de utilização 

coletiva 

Equipamentos de 
utilização coletiva 

Estacionamento 

Indústria 
e/ou 
armazéns 

23 m2/100 m2 
a.b.c. ind./armaz. 

10 m2/100 m2 
a.b.c. ind./armaz. 

1 lugar/75 m2 a.c.  
Pesados: 1 lugar /500 m2 a.c. ind/arm., com um mínimo de 
1 lugar/lote 
O n.º total de lugares resultante da aplicação dos critérios 
anteriores é acrescido de 20% para estacionamento público. 

4.8.4.2 Planta de Condicionantes 

De acordo com o extrato da planta de condicionantes do PDM de Alenquer constata-se que ao 
nível das condicionantes, a instalação da LINDE não interfere com nenhuma restrição de utilidade 
pública, RAN e REN (Figura 4.61 e Figura 4.62). 

Apesar da Figura 4.59 indicar que a zona nordeste do polígono de implantação da LINDE 
(instalação existente) se sobrepor a área de RAN, na realidade essa sobreposição ficará a dever-se 
a problemas relacionados com a escala resultante da digitalização da planta em causa na medida 
em que a mesma é antiga. A área de RAN em causa desenvolve-se a nascente de um caminho não 
asfaltado que ladeia o polígono da LINDE por Este. A vedação da LINDE localiza-se no limite Oeste 
do referido caminho. 
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Ao nível das servidões administrativas, segundo a planta de condicionantes do PDM de Alenquer, 
verifica-se que a área de implantação da LINDE se encontra abrangida pela servidão 
administrativa da Base Aérea da OTA (no caso das infraestruturas Aeroportos e Aeródromos). 

De referir, no entanto, que a área é atravessada por uma linha de distribuição de eletricidade, que 
não se encontra identificada na planta de condicionantes do PDM de Alenquer. No entanto, pelos 
problemas de segurança que implicam, justificam a obrigatoriedade de manter distâncias 
mínimas, o que configura uma servidão administrativa  

No que diz respeito à linha de distribuição de eletricidade, a servidão justifica a obrigatoriedade 
de manter distâncias mínimas entre os condutores e os edifícios. As condições técnicas para 
estabelecer quaisquer infraestruturas e edifícios, de acordo com as servidões das linhas elétricas 
encontram-se fixadas no Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro, que estabelece as 
condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a exploração das instalações 
elétricas, com vista à proteção de pessoas e coisas e à salvaguarda dos interesses coletivos (artigo 
1.º). 

Com vista à proteção contra contactos acidentais o Decreto Regulamentar n.º 1/92, fixa as 
distâncias dos condutores, ao solo, às arvores e aos edifícios. 

Na distância dos condutores ao solo, deverá observar-se entre os condutores nus das linhas e o 
solo nas condições de flecha máxima20 uma distância ‘D’ em metros não inferior à dada pela 
expressão [D=6,0 + 0,005U] (em que ‘U’ é a tensão nominal da linha), em que a distância ao solo 
nunca poderá ser inferior a 6 m (artigo 27.º). 

A distância dos condutores às árvores é dada pela expressão [D=2,0+0,0075U] em que a distância 
não poderá ser inferior a 2.5 m. Deverá estabelecer-se ao longo das linhas uma faixa de serviço 
com uma largura de 5 m, dividida ao meio pelo eixo da linha (artigo 28.º). 

Quanto à distância aos edifícios, as coberturas, chaminés, e todas as partes salientes suscetíveis 
de serem escaladas por pessoas, os condutores nus deverão ficar a uma distância não inferior à 
dada pela expressão [D= 3,0+0,0075U], em que ‘D’ não deverá ser inferior a 4 m (artigo 29.º). 

No que concerne à Base Aérea da Ota, a servidão encontra-se definida pelo Decreto 41791, de 8 
de agosto de 1958. O Aeródromo da Ota possui, de acordo com o Decreto n.º 41791, de 8 de 
agosto de 1958, duas zonas de proteção, designadas por 1ª zona de proteção e 2ª zona de 
proteção, estando a área de implantação da LINDE abrangida pela 2ª zona de proteção, que 
segundo o artigo 4.º do Decreto 41791, não são autorizadas, sem autorização prévia da 
autoridade militar, competente: 

a) Trabalhos de levantamento topográfico, fotográfico ou hidrográfico; 

b) Plantação de árvores e arbustos constituindo bosques ou matas; 

c) Sobrevoos de aviões, balões ou outras aeronaves; 

d) Construção de zonas de urbanização ou centros industriais; 

e) Outros trabalhos ou atividades que possam inequivocamente prejudicar a segurança das 
instalações do aeródromo e a execução das missões que competem à Força Aérea.  

                                                 
20 Flecha de um condutor é a distância entre o ponto condutor ou o cabo de guarda onde a tangente é paralela á reta que passa pelos pontos de 
fixação e a intercessão da vertical que passa por esse ponto com esta reta. Definição do Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro. 
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Figura 4.61- Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Alenquer (Fonte: DGT). 
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Figura 4.62-  Legenda da Planta de Condicionantes do PDM de Alenquer (Fonte: DGT). 
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4.9 Biodiversidade 

4.9.1 Metodologia 

Para efeitos da caracterização da biodiversidade, em março de 2020 procedeu-se à realização de 
trabalho de campo na área de estudo. Os dados de campo foram complementados através de 
pesquisa e análise bibliográfica de publicações que possuem informação fidedigna relativa aos 
valores naturais potencialmente presentes na área de implantação do projeto. Para o efeito, 
consideraram-se, entre outros, os atlas de distribuição de espécies a nível nacional e o relatório 
de aplicação da Diretiva Habitats 2006-2012, baseados em sistemas de quadrículas 10 ×10 km 
(Quadro 4.29). 

Quadro 4.29- Bibliografia e webgrafia consultada. 

Bibliografia/Webgrafia 
Escala de 

apresentação dos 
dados 

Taxa 

ICNF (2014). Relatório de Aplicação da Diretiva Habitats 2006-2012’ - 
dados constantes da cartografia em formato shapefile 

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Flora, Anfíbios, 
Répteis e Mamíferos 

ICNF (2014). Relatório de Aplicação do Artigo 12º da  Diretiva Aves 2008-
2012’ - dados constantes da cartografia em formato shapefile 

Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal. 

Equipa Atlas (2018). Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de 
Portugal 2011-2013. 

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Aves 

Flora-On: Flora de Portugal Interactiva (2014). Sociedade Portuguesa de 
Botânica. www.flora-on.pt.  

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Flora 

Loureiro et al. 2010. Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. 
Quadrículas 

10 km X 10 km 
Anfíbios 
Répteis 

Bencatel et al (2019). Atlas de mamíferos de Portugal. 

Rainho L. et al (2013). Atlas dos morcegos de Portugal Continental 

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Mamíferos 
ICNF (2014). Análise dos dados do programa de Monitorização de 
Abrigos subterrâneos de importância nacional de morcegos (1988-
2012). 

Palmeirim, J.M. & Rodrigues, L. 1992. Plano Nacional de Conservação 
dos Morcegos Cavernícolas.  

Por abrigo 

A área de estudo é constituída pelo local de implantação do projeto e pela área envolvente 
(englobando um buffer de aproximadamente 200 m) ao local de implantação do projeto. 

O local de implantação do projeto corresponde à área de intervenção direta, ou seja, é nessa área 
que ocorrerão as principais ações associadas à construção e funcionamento do projeto. A área 
envolvente consiste numa área que não será intervencionada mas que permite complementar o 
enquadramento ecológico do local, podendo, face à proximidade do projeto, vir a ser afetada pelo 
funcionamento do mesmo. 

Tendo em conta que no local de implantação do projeto não se identifica qualquer linha de água 
capaz de suportar vida piscícola, os grupos de fauna alvo da presente caracterização foram os 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Com base na informação recolhida foram elaboradas listagens das espécies presentes na área de 
estudo as quais se apresentam no Anexo XV do Volume III. Estas listagens incluem as espécies 
cuja ocorrência foi confirmada no decorrer dos trabalhos de campo e as espécies que, não tendo 
sido confirmadas nos levantamentos de campo, de acordo com as informações e elementos 
bibliográficos recolhidos e tendo por base as características dos biótopos presentes na área de 
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estudo, poderão ser de ocorrência potencial de acordo com os critérios constantes no Quadro 
4.30. 

Quadro 4.30- Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de fauna 
inventariadas para a área de estudo. 

Ocorrência 

Potencial Confirmada 

A espécie é referenciada para a quadrícula 10×10 km e no decorrer do 
trabalho de campo confirmou-se a existência de habitat favorável na área 
de estudo. 

Embora a espécie não seja referenciada na quadrícula 10×10 km, o 
respetivo Atlas dá a espécie como presente em grande parte das 
quadrículas adjacentes e, no decorrer do trabalho de campo confirmou-se a 
existência de habitat favorável na área de estudo. 

A espécie foi inventariada no 
decurso do trabalho de campo 
realizado no âmbito do EIA 

A recolha e tratamento da informação tem como objetivo global determinar o valor e importância 
da área de estudo no contexto da conservação da biodiversidade pelo que existe aqui um foco em 
relação às espécies e habitats com especial interesse conservacionista. Para o efeito, consideram-
se espécies com interesse conservacionista aquelas que possuem estatuto de ameaça, as 
protegidas por legislação específica, as constantes no Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats e as 
constantes do Anexo I da Diretiva Aves). 

Pretende-se assim inferir acerca do valor e importância dos biótopos presentes na área de 
implantação do projeto e delimitar, caso existam, áreas de interesse conservacionista (habitats 
naturais ou seminaturais do Anexo I da Diretiva Habitats e/ou áreas que concentrem espécies 
com especial valor conservacionista). 

Previamente ao trabalho de campo para inventariação das espécies, com base nas imagens de 
satélite disponibilizadas online pelo Bing maps e pelo Google Earth procedeu-se à identificação e 
mapeamento dos biótopos existentes na área de estudo. 

Levantamento de campo de flora e vegetação 

A área de implantação do projeto e área adjacente interior à parcela na qual o projeto será 
implantado, foi totalmente percorrida a pé com o intuito de identificar as comunidades vegetais 
existentes e mapear os habitats naturais e seminaturais constantes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de abril com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 
Habitats. 

A metodologia para identificação/caracterização dos habitats naturais do Anexo I da Diretiva 
Habitats, teve por base as ‘Fichas de Caracterização dos Habitats’ constantes do Plano Setorial da 
Rede Natura 2000 as quais foram elaboradas pela ALFA - Associação Lusitana de Fitossociologia 
(ALFA, 2004). 

Tendo em atenção a distribuição dos biótopos na área de intervenção procedeu-se à 
inventariação in situ das espécies da flora. Para o efeito toda a área de expansão da unidade 
industrial foi percorrida a pé procedendo-se à identificação das espécies aí presentes. Além da 
área de implantação direta do projeto (área de amostragem A1), procedeu-se também à 
identificação das espécies presentes no interior de uma parte da propriedade que não será 
afetada pelo projeto (área de amostragem A2) (Figura 4.63). Dessa forma será possível averiguar 
se a ocupação pelo projeto afeta a distribuição local das espécies em causa. 



 

 

Pág. 140 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Levantamento de campo de fauna 

As amostragens para inventariação da fauna de vertebrados basearam-se na realização de 
transeptos que atravessaram toda a área de implantação do projeto e área adjacente (Figura 
4.63). Os transeptos foram realizados a pé, em ziguezague. Ao longo dos transeptos, realizados 
duas vezes (de manhã e à tarde) foram sendo realizadas paragens de curta duração para proceder 
à observação quer no local da paragem (herpetofauna, indícios de mamofauna), quer numa área 
mais abrangente (avifauna). O transepto do interior da instalação existente foi realizado apenas 
uma vez (de manhã). 

 
Figura 4.63- Áreas de amostragem. 

Ao longo dos transeptos aplicaram-se diferentes métodos de prospeção em função da classe alvo 
(Quadro 4.31). 

Quadro 4.31- Metodologias utilizadas no levantamento de campo da fauna. 

Taxa  Metodologia 

Anfíbios 
Prospeção no período diurno através do levantamento de pedras/troncos ao longo dos transeptos. 
Prospeção das margens e leito da ribeira de Luado para observação visual de exemplares presentes. 

Répteis 
Transeptos a pé para identificação de exemplares potencialmente expostos ao sol. 

Levantamento de pedras/troncos ao longo dos transeptos para identificação de exemplares abrigados. 
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Aves Transeptos a pé para identificação visual e auditiva das espécies presentes (sem contabilização). 

Mamíferos 
Transeptos a pé para observação direta, identificação de indícios de presença (pegadas, tocas, dejetos) e 
identificação de eventuais abrigos. 

4.9.2 Áreas classificadas 

No âmbito do presente estudo procedeu-se à identificação das áreas classificadas do sistema 
nacional de áreas classificadas (SNAC) presentes na área envolvente. Para verificação do 
enquadramento da área de estudo relativamente ao SNAC consultou-se o sítio da internet do 
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)21. 

O SNAC foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. É constituído pela Rede Nacional de Áreas Protegidas 
(RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais Áreas 
classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português 
nomeadamente reservas da biosfera e sítios Ramsar. 

Verifica-se que a área de implantação do projeto, não se encontra abrangida por nenhuma área 
do SNAC.  

A área mais próxima é a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (Decreto Regulamentar n.º 
11/99 de 24 de julho) e o Sítio de Importância Comunitária (SIC) da Serra de Montejunto (Decisão 
da Comissão 2006/613/CE, de 19 de julho que adota a lista dos sítios de importância comunitária 
da região biogeográfica mediterrânica e Portaria n.º 829/2007 de 1 de agosto que divulga a lista 
dos sítios de importância comunitária situados em território nacional). O SIC foi recentemente 
classificado como Zona Especial de Conservação (ZEC) através do Decreto-Regulamentar n.º 
1/2020 de 16 de março. Estas áreas classificadas situam-se a mais de 8 km do local do projeto 
(Figura 4.64). 

A Serra de Montejunto constitui o extremo sudoeste do maciço calcário estremenho sendo 
detentor de formações cársicas características. Aqui ocorre um importante conjunto de habitats 
naturais com várias espécies de flora endémicas calcícolas como Arabis sadina e Silene longicilia.  

A fauna de quirópteros é particularmente relevante ocorrendo aqui um conjunto alargado de 
espécies cavernícolas  

A degradação e a perda de habitats devido aos fogos florestais e à ocupação por eucaliptos e 
espécies alóctones constituem os principais fatores de ameaça a esta área classificada. Dessa 
forma, as orientações de gestão preconizadas pelo Plano Setorial da Rede Natura 2000 para este 
sítio vão no sentido da recuperação dos habitats promovendo o carvalhal, os habitats rupícolas e 
os biótopos de alimentação dos quirópteros. 

4.9.3 Biótopos presentes na área de estudo 

Na área de estudo estão presentes os seguintes biótopos (Figura 4.65):  

▪ Urbano/industrial - engloba áreas habitacionais, áreas de indústria e respetivos 
logradouros, infraestruturas de acesso. São zonas com uma intensa perturbação 
humana (Figura 4.66); 

▪ Agrícola/Pousio – corresponde a áreas outrora de ocupação agrícola, em que o seu 
abandono está a conduzir ao desenvolvimento de uma elevada densidade vegetal 
herbácea observando-se atualmente, ainda que pontualmente, a ocorrência de uma 
sucessão natural expectável desta região. Em alguns locais estão a surgir alguns silvados 
e alguns pequenos sobreiros cujas bolotas terão sido transportadas pelos animais a 

                                                 
21 (http://www.icnf.pt/ICNPortal/vPT2007/Valores+Naturais/Informação+Geográfica/). 

http://www.icnf.pt/ICNPortal/vPT2007/Valores+Naturais/Informação+Geográfica/
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partir da área envolvente. A área da propriedade sobre a qual será efetuada a expansão 
da unidade industrial enquadra-se numa área de pousio (Figura 4.67); 

▪ Agrícola – inclui áreas agrícolas de sequeiro, pastagens, pomares e vinha (Figura 4.68); 

 
Figura 4.64- Posicionamento do projeto face à área classificada mais próxima. 

▪ Florestal - corresponde a um sobreiral presente na zona localizada a nascente do local 
de implantação do projeto. Apresenta um estrato vegetal diversificado com diversas 
espécies arbustivas e subarbóreas de cariz mediterrânico (Figura 4.69); 

▪ Aquático/Ribeirinho - corresponde à ribeira de Luado (localizado a poente da área de 
implantação do projeto) e respetivas margens. As margens apresentam-se com um 
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denso cordão de canas (Arundo donax) sem qualquer espécie arbustiva ou arbórea 
autóctone de cariz ripícola. Trata-se de uma linha de água de regime temporário 
encontrando-se seca durante grande parte do ano. À data da realização do trabalho de 
campo encontrava-se sem caudal (Figura 4.70). 

 
Figura 4.65- Carta de biótopos da área de estudo. 
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Figura 4.66- Biótopo ‘urbano/industrial – na área de implantação do projeto. 

 
Figura 4.67- Biótopo ‘agrícola-pousio’ – na área de implantação do projeto. 

 
Figura 4.68- Biótopo ‘agrícola’ – na área envolvente. 
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Figura 4.69- Biótopo florestal – área envolvente. 

 

O local de implantação direta do projeto insere-se no biótopo ‘urbano/industrial, no caso da 
instalação existentes e ‘pastagem-pousio’ no caso da área de expansão. 

 

 
Figura 4.70- Biótopo aquático/ribeirinho – área envolvente. 

4.9.4 Flora e vegetação 

4.9.4.1 Enquadramento biogeográfico e fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 
características edáficas e climáticas, sendo possível realizar a análise da distribuição da vegetação 
através da biogeografia (Alves et al., 1998). 

Este tipo de estudos permitem realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies 
e em conjunto com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais 
presentes numa dada área ou região. O território português é caracterizado biogeograficamente 
por se enquadrar no Reino Holoártico e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região 
Mediterrânica. A área de estudo encontra-se na Região Mediterrânica, pertencendo aos 
agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que se caracterizam 
por bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, coriáceas e persistentes, sendo 
constituídos por espécies de carvalhos (Quercus suber – sobreiro, Quercus ilex subsp. ballota – 
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azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), 
o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. 
oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o aderno-de-folhas-largas (Phillyrea 
angustifolia), entre outras espécies vegetais. Conjuntamente, os matagais menos são compostos 
por nanofanerófitos característicos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-Rhamanetalia 
alaterni), compostos por Pistacia spp., de Rhmanus spp., de Myrtus spp., de Asparagus spp., entre 
outras (Costa et al., 1998). 

4.9.4.2 Vegetação atual 

A vegetação presente na área de estudo encontra-se muito alterada devido aos fortes 
condicionamentos provocados pelo tipo de uso do solo historicamente promovido pelo homem 
neste caso essencialmente o uso agrícola. Contudo ainda é possível encontrar resquícios da 
vegetação que caracteriza a região mediterrânica, com algumas dessas espécies, como: Quercus 
suber, Olea europaea var. sylvestris, Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, 
Asparagus acutifolius e Asparagus aphyllus. Esta vegetação ocorre de forma dominante numa 
área mais ou menos extensa a oriente do local de implantação do projeto, identificada na Figura 
4.65 (carta de biótopos da área de estudo) como biótopo florestal – sobreiral. 

Contudo, no local de implantação direta do projeto – área de expansão da unidade industrial -, 
predomina a vegetação ruderal, que corresponde a comunidades sujeitas a alterações 
antropogénicas em maior ou menor grau. São plantas que dominam em  biótopos artificializados 
que podem ser bermas de caminhos, taludes de estrada, entulhos, campos abandonados sujeitos 
a intervenção humana, etc. 

São predominantemente comunidades herbáceas e subarbustivas, com um grande número de 
espécies, que tendem a evoluir para comunidades com maior grau de naturalidade na ausência de 
intervenção humana. Muitas são as espécies ruderais presentes na área de estudo, alguns 
exemplos são: Foeniculum vulgare, Geranium molle, Geranium purpureum, Galactites tomentosus, 
Cirsium vulgare, Centranthus calcitrape, Dittrichia viscosa, Plantago lanceolata, Oxalis pes-caprae, 
Solanum nigrum, entre muitas outras. 

Embora a vegetação ruderal, que sucedeu numa primeira etapa às espécies agrícolas anteriormente 
presentes, seja visivelmente dominante neste espaço, tendo em conta que o pousio já ocorre há alguns 
anos observam-se alguns apontamentos de vegetação arbustiva mediterrânica (Rhamnus alaternus, 
Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Asparagus acutifolius). 

À excessão de algumas oliveiras (plantadas em linha) e de um sobreiro de grande dimensão, no 
local de implantação do projeto (área de expansão) não se identificam quaisquer exemplares de 
elevado porte. 

Não se tratando propriamente de uma comunidade vegetal, face à sua representatividade na área 
de estudo e foco de ameaça que representa para as comunidades autóctones salientam se aqui a 
formação exótica invasora constituída pela cana (Arundo donax), os vulgos canaviais. Os canaviais 
são muito comuns na área de estudo, nomeadamente nas margens da linha de água (ribeira do 
Luado) e em várias parcelas da zona poente da área de estudo onde o abandono agrícola facilita a 
expansão desta espécie. 

No decurso dos trabalhos de campo realizados, assinalou-se a ocorrência de 90 espécies de flora 
no conjunto das duas áreas de amostragem, sendo que a maior parte são espécies herbáceas. Na 
área de implantação direta do projeto (área de expansão) identificou-se presença de 66 espécies 
enquanto na área adjacente se identificaram 76 espécies. 58% das espécies identificadas são 
comuns a ambas as áreas de amostragem. 

O levantamento de campo realizado evidenciou a exclusividade de 13 espécies à área de 
intervenção direta do projeto (área de expansão), contra 22 que, ocorrendo na área adjacente 
não se identificaram no local do projeto. Contudo, tendo em conta as espécies em causa, verifica-
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se que são espécies muito comuns à generalidade do território nacional (presentes num elevado 
número de quadrículas 10×10 km) e que tendo em conta a presença de grandes extensões de 
biótopo similar na área envolvente, essas espécies estarão aí presentes. No Anexo XV do Volume 
III apresenta-se a listagem de espécies presentes no conjunto das áreas de amostragem. 

De salientar que no interior da área da instalação existente, grande parte da área encontra-se 
impermeabilizada. Nos espaços não impermeabilizados existem alguns canteiros ajardinados, 
ocupados sobretudo por relva. Alguns desses canteiros além de espécies exóticas ornamentais 
possuem pinheiro-manso (Pinus pinea) plantados aquando da construção da unidade (Figura 4.71). 

4.9.4.3 Espécies e Habitats de interesse conservacionista 

No âmbito da presente caracterização consideram-se espécies com interesse conservacionista aquelas 
que, de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental se inserem numa das 
categorias de ameaça (espécies criticamente em perigo, em perigo, vulneráveis) ou e as constantes do 
Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats. 

No decurso do levantamento de campo realizado, no local de implantação do projeto não foram 
identificadas espécies da flora raras, ameaçadas ou em perigo de extinção nem espécies inscritas nos 
Anexos II ou IV da Diretiva Habitats. 

Destaca-se no entanto a presença de uma espécie protegida pela legislação nacional o sobreiro 
(Quercus suber L.) 

  

 

Figura 4.71- Exemplos de espaços ajardinados no interior da instalação existente. 

O sobreiro é uma espécie protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. A Resolução da Assembleia da República 
n.º 15/2012 de 10 de fevereiro instituiu o sobreiro como árvore nacional de Portugal. 

Na área de estudo é uma espécie abundante a oriente do local de implantação do projeto – 
biótopo sobreiral. No interior do local de implantação do projeto existe um exemplar de grandes 
dimensões e a regeneração de 3 exemplares) cuja altura é inferior a 1,80 m e cuja origem terá 
sido a deposição de bolotas desse sobreiro de grandes dimensões localizado na confluência da 
área de expansão com a instalação existente (Figura 4.72). 



 

 

Pág. 148 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Face ao número de exemplares presente no local de implantação do projeto e à dimensão da área 
de intervenção não se trata de um povoamento pois de acordo com o DL 169/2001 para ser 
considerado povoamento, no mínimo teriam que existir 50 árvores por hectares (no caso de 
árvores com altura superior a um metro que não atingem 30 cm à volta do peito). 

Na área de implantação do projeto não se identificaram quaisquer habitats nem espécies de flora 
de valor conservacionista. 

Na área envolvente, nomeadamente na zona a nascente, numa parte do biótopo sobreiral 
identifica-se a presença de uma área com elevada densidade de sobreiro a qual poderá ser 
classificada como um habitat do Anexo I da Diretiva Habitats: Habitat ‘Florestas de Quercus suber 
cuja designação portuguesa é ‘Bosques de Sobreiro’ (código 9330) (Figura 4.72). 

Neste habitat a espécie arbórea dominante é o sobreiro. Embora existam algumas clareiras 
identificam-se alguns locais com copado cerrado existindo vegetação arbustiva 
latifoliada/espinhosa (Arbutus unedo, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Asparagus spp.. Não 
se identifica intervenção humana recente em grande parte da área, embora no extremo norte 
exista algum pastoreio e corte recente de vegetação (canas – espécie invasora). Esta vegetação é 
uma relíquia no local do que terá sido a vegetação climácica desta região (agrupamentos 
fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris). 

 

 
Figura 4.72- Sobreiros presentes no local de implantação do projeto e Habitats da Diretiva na área de 

estudo. 

Exemplo se sobreiro presente no local 
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Os resultados obtidos indicam assim que a área de estudo em geral e o local de implantação do 
projeto em particular, com exceção do local de ocorrência do Habitat ‘bosques de sobreiro’, não 
possui especial valor do ponto de vista conservacionista para a flora e vegetação assinalando-se 
em geral a presença de comunidades vegetais pouco relevantes no contexto conservacionista e um 
elenco florístico em geral decorrente sobretudo da intensa influência antropogénica. 

4.9.5 Fauna 

A comunidade faunística presente na área de estudo é composta por espécies comuns à 
generalidade da região onde se insere refletindo por si, quer em diversidade quer em abundância, 
a profunda antropogeneização desta área. 

A maioria das espécies referenciadas para a área de estudo são consideradas generalistas, 
podendo ocorrer em vários tipos de biótopos não se tornando assim relevante a sua associação 
da espécie a determinado biótopo da área de estudo. 

No Anexo XV do Volume III apresentam-se as listas de espécies dos diversos grupos faunísticos 
inventariados. No total, tendo em conta os dados oriundos dos levantamentos de campo 
realizados e das pesquisas bibliográficas efetuadas, na área de estudo ocorrerão 107 espécies de 
vertebrados das quais 66 estarão presentes na área de implantação direta do projeto (Quadro 
4.32). Não ocorrem espécies exclusivas do local de implantação do projeto, ou seja todas as 
espécies referenciadas para o local de implantação direta do projeto também ocorrem na área 
envolvente. 

Quadro 4.32- Informação síntese relativa aos grupos faunísticos presentes na área de estudo. 

Grupo 
faunístico 

Área de estudo Local implantação do projeto 

Confirmado Potencial Total Confirmado Potencial Total 

Anfíbios 0 5 5 0 3 3 

Répteis 2 7 9 0 8 8 

Aves 21 51 73 13 29 42 

Mamíferos 4 16 20 2 11 13 

O trabalho de campo realizado confirma ainda, no local de implantação do projeto, a presença de 
um número reduzido de indivíduos por espécie. 

Anfíbios 

O local de implantação do projeto não apresenta condições de habitat especialmente favoráveis à 
presença de anfíbios na medida em que não possui corpos de água para albergar estas espécies de 
forma mais ou menos permanente ou, pelo menos durante o período reprodutor, época em que este 
grupo depende da presença de massas de água, ainda que temporárias. 

As espécies referenciadas para a área de estudo concentrar-se-ão sobretudo junto à ribeira do Luado 
(ainda que seca), onde nas chuvas de outono e final de inverno encontram condições favoráveis à sua 
reprodução, e a partir de onde, muitas delas, farão dispersões para a área envolvente. 

Reptéis 

Relativamente aos répteis, através da pesquisa realizada referenciaram-se 9 espécies para a área de 
estudo, 7 das quais ocorrerão no local de implantação do projeto. Estas espécies encontram habitat 
favorável na orla dos campos agrícolas, nas áreas de pousio e no sobreiral não sendo exclusivas de 
nenhum dos biótopos. A exceção será a cobra-de-água-viperina, que tendo sido confirmada, a sua 
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ocorrência estará muito dependente das linhas de água nomeadamente da ribeira do Luado onde 
encontrará maiores condições de humidade, mesmo no período de estio. 

Aves 

As aves constituem o grupo faunístico mais abundante, com 73 espécies referenciadas para a área 
de estudo, predominando as espécies de passeriformes de áreas agro-florestais e/ou bem 
adaptadas à presença humana nomeadamente a áreas urbanas, industriais e proximidade de 
caminhos (áreas com algum grau de perturbação/presença diária de pessoas). Entre as 77 
espécies referenciadas, no decurso dos trabalhos de campo foi possível confirmar a presença de 
21 espécies, 13 das quais no seio da área de implantação do projeto. 

No seio da área de implantação do projeto as espécies mais comuns foram a fuinha-dos-juncos, a 
toutinegra-de-cabeça-preta, o pardal, o chamariz, o pintassilgo e o verdilhão. As restantes 
espécies estão presentes com abundâncias muito baixas (máximo de dois indivíduos). 

A grande maioria das espécies referenciadas para a área de estudo ocorre na generalidade dos 
biótopos aí presentes. As exceções serão para as espécies típicas de meios florestais mais ou 
menos densos que no presente caso utilizarão sobretudo a área de sobreiral, ocorrendo aí, entre 
outras, espécies como peto-verde (Picus viridis), pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus major), 
Tordeia (Turdus viscivorus), Felosa-poliglota (Hipollais polyglota), Felosinha-ibérica (Phylloscopus 
ibericus), Chapim-de-crista (Parus cristatus), Chapim-preto (Parus ater), Trepadeira-azul (Sitta 
europaea), Trepadeira (Certhia brachydactyla), que não frequentam a área de projeto. 

Mamíferos 

Com base na pesquisa realizada, referencia-se a presença potencial de 19 espécies de mamíferos 
na área de estudo, 13 dos quais poderão ocorrer no local de implantação do projeto. 

Nenhuma das espécies presente possui estatuto de ameaça (criticamente em perigo, em perigo 
ou vulnerável) embora 3 delas (espécies de quirópteros), estejam listadas no anexo IV da Diretiva 
Habitats. Estas espécies encontram condições de abrigo em edifícios abandonados ou mesmo em 
fissuras/cavidades de edifícios em uso (ex. habitações) procurando alimento nos biótopos agro-
florestais da área de estudo. 

Face às características da área de estudo, nomeadamente à distribuição dos biótopos e maior 
intensidade de atividades humanas permanentes, constata-se que a zona de sobreiral, e as 
margens da ribeira do Luado serão especialmente favoráveis à presença deste grupo entre os 
quais se destaca Mustela nivalis, Mustela putorios, Vulpes vulpes, Meles meles, Genetta genetta, 
Herpestes ichneumon e Sus scrofa. 

Existe no entanto um conjunto de espécies oportunistas, nomeadamente as espécies de Rattus sp 
e Mus sp que aproveitam as áreas mais artificializadas ou com maior presença humana (áreas 
agrícolas, hortas). 

Espécies com interesse conservacionista 

No âmbito da presente caracterização consideram-se espécies com interesse conservacionista aquelas 
que, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006), se inserem 
numa das categorias de ameaça (espécies criticamente em perigo, em perigo, vulneráveis) ou ‘quase 
ameaçadas’, as constantes no Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats e as constantes do Anexo I da 
Diretiva Aves. 

Com base no levantamento de campo (focalizado na área de implantação direta do projeto e área 
adjacente) e na pesquisa bibliográfica realizada, constata-se que a área de estudo, face às suas 
características, tem potencial para albergar 12 espécies com especial interesse conservacionista. Este 
valor corresponde a 5,7% das espécies com interesse conservacionista que ocorrem em Portugal 
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continental. A distribuição entre classes, em termos absolutos, é semelhante entre répteis e anfíbios e 
entre aves e mamíferos(Quadro 4.33). 

Já em termos percentuais, em relação aos valores totais de Portugal Continental, os anfíbios possuem 
na área de estudo 18,2% das espécies com interesse conservacionista, os mamíferos 12,1%, os répteis 
6,7% e as aves 4%. Contudo se análise se cingir ao local de implantação do projeto os valores são muito 
mais baixos. 

Quadro 4.33- Número de espécies com interesse conservacionista na área de estudo e a nível nacional. 

Classe 

Área de estudo Portugal Continental 

LVVP (1) 
Diretiva 

Habitats/Aves (2) 
Total LVVP (1) 

Diretiva 
Habitats/Aves (2) 

Total 

Anfíbios 1 2 2 3 10 11 

Répteis (3) 0 1 1 9 10 15 

Aves 3 4 5 99 80 124 

Mamíferos (3) 1 3 4 16 31 33 

Total 5 10 12 151 148 211 

Notas (1): LVVP Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: Categorias CR, EN, VU e NT. (2): Diretiva Habitats: Anexos II e/ou 
IV; Diretiva Aves: Anexo I. (3) exceto marinhos. 

No Quadro 4.34 identificam-se as espécies com interesse conservacionista que potencialmente 
ocorrem na área de estudo verificando-se que entre as 12 espécies referenciadas, 8 poderão ocorrer no 
local de implantação direta do projeto. Nestes casos, trata-se de espécies menos exigentes do ponto de 
vista da qualidade do habitat (espécies generalistas), devendo a densidade de indivíduos neste local ser 
baixa e/ou a sua presença ocasional. 

De salientar que a área de estudo não se insere em nenhuma área importante para a conservação das 
espécies de fauna. De referir que de acordo com os dados de programa de monitorização de abrigos 
subterrâneos de importância nacional de morcegos (1988-2012) ICNF (2014) na área de estudo não 
existem abrigos de importância nacional cuja proteção seja recomendada para garantir a sobrevivência 
de espécies de morcegos cavernícolas. 

O abrigo de importância nacional mais próximo é o abrigo ‘Cadaval’ que corresponde a uma gruta 
calcária na zona da serra de Montejunto. É um abrigo de importância nacional na época de hibernação, 
primavera e outono tendo sido no passado classificado como satélite de maternidade importante, 
desconhecendo-se se atualmente esta classificação de poderá manter. Neste abrigo foram já 
inventariados Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, Myotis, Myotis 
blythii, M. bechsteinii, M. daubentonii, M. escalerai e M. schreibersii (Palmeirim & Rodrigues 1992; 
Rainho et al (2013). 

Com base no Atlas dos morcegos de Portugal continental e no relatório de Implementação da Diretiva 
Habitats, na quadrícula 10 × 10 km onde a área de estudo se implanta está confirmada a presença de 
três espécies de morcegos (Pipistrellus pipistrelus, P. kuhlii, P. pygmaeus) todas do anexo IV da 
Diretiva Habitats. 

De referir ainda que a prospeção realizada para identificação de potenciais abrigos de 
quirópteros, no local de implantação direta do projeto, nomeadamente na área prevista para a 
expansão da unidade industrial, não ocorrem quaisquer estruturas que possam servir de abrigo a 
quirópteros. 
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Quadro 4.34- Espécies da fauna com especial interesse conservacionista que ocorrem (ou potencialmente 
ocorrem) na área de estudo. 

Espécie LVVP DH DA 

Ocorrência 

Observações 

Á
re

a 
d

e 

p
ro

je
to

 

Á
re

a 

en
vo

lv
en

te
 

Rã-focinho-pontiagudo 
(Discoglossus galganoi) 

NT II e IV   × 

Espécie endémica da metade oeste da península ibérica, 
ocorrendo na generalidade do país. Tem como habitat 
preferencial as imediações de pequenas massas de água 
com cobertura herbácea, preferindo terrenos encharcados 
como charcos e lameiros. Tolerante a níveis de salinidade 
relativamente elevados. 

Tem como principais fatores de ameaça a fragmentação e 
degradação do habitat (perda de lameiros e massas de 
água para reprodução), poluição aquática, incêndios 
florestais, construção de infraestruturas/expansão 
urbanística. A categoria atribuída pelo LVVP de ‘NT’ deve-
se justamente  à fragmentação dos núcleos populacionais 
e de um declínio continuado da área de ocupação, e de 
habitat. 

Não encontra habitat favorável no local de implantação do 
projeto, possuindo ocorrência potencial nas margens da 
ribeira de Luado sobretudo mais para jusante. 

Sapo-de-unha-negra 
(Pelobates cultripes) 

LC IV  × × 

Apresenta uma distribuição praticamente contínua a sul 
do Tejo, enquanto a norte do tejo apresenta uma 
distribuição contínua junto à fronteira com Espanha e um 
pouco mais fragmentada na faixa costeira. 

Ocorre sobretudo em locais com solo pouco compactado 
tais como áreas húmidas, campos de pastagem e cultivo, 
dunas e areais costeiros. 

Tem como ameaças o atropelamento em estradas, a 
perda de habitat de reprodução (charcos e lagoas) e a 
modificação da floresta autóctone para monoculturas 
extensas. 

Tem ocorrência potencial quer na área de implantação 
do projeto - área de expansão -, quer na zona envolvente 
sobretudo nas zonas de sobreiral, campos 
agrícolas/pastagens/pousios. 

Lagartixa-ibérica 
Podarcis virescens 

LC IV  × × 

Espécie não ameaçada inscrita no anexo IV da Diretiva 
Habitats que ocorre na generalidade do território nacional 
sendo  localmente comum e ocasionalmente abundante. 
Só a profunda intervenção humana em amplas zonas do 
território poderá provocar a extinção local de algumas 
populações (Loureiro et al. 2010). 

Tem ocorrência potencial quer na área de implantação 
do projeto - área de expansão -, quer na zona envolvente 

Peneireiro-cinzento 
Elanus caeruleus 

NT  I  × 

Espécie ‘Quase Ameaçada’, presente sobretudo no sul do 
país embora nas últimas duas décadas se tenha verificado 
a sua expansão para a região Oeste e Litoral Centro. 

No sul, o habitat de nidificação é constituído por montados 
de sobro e azinho com subcoberto de culturas cerealíferas, 
pastagens ou pousios. Ao expandir-se para Oeste e para a 
zona Litoral Centro procura habitat de mosaico agrícola 
com árvores dispersas e zonas húmidas. 

Não encontra condições de nidificação no local do 
projeto mas será de presença potencial na área 
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Espécie LVVP DH DA 

Ocorrência 

Observações 
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envolvente nomeadamente nas áreas agrícolas e 
sobreiral. Contudo, a estar presente, a abundância na área 
de estudo não será superior a um casal. 

Milhafre-preto 
(Milvus migrans) 

LC  I × × 

Espécie estival frequente na generalidade do território 
nacional continental. Sem estatuto de ameaça mas 
constante do Anexo I da Diretiva Habitats. Poderá ocorrer 
na generalidade da área de estudo, na medida em que é 
uma espécie oportunista no que respeita a hábitos de 
alimentação podendo alimentar-se de animais mortos que 
foram atropelados ao longo das estradas. 

Pode utilizar, ainda que pontualmente, o local de 
implantação do projeto como área de caça, mas não se 
reproduz nesse local. 

Noitibó 
Caprimulgus europaeus 

VU  I  × 

Estival nidificante sobretudo na região norte e centro, tem 
como habitat áreas de arvoredo disperso com clareiras e 
áreas marginais de bosques de folhosas ou coníferas. 

Tem como principais fatores de ameaça a densificação das 
áreas de povoamentos extremes de eucalipto, a 
intensificação agrícola com o uso de agroquímicos e os 
atropelamentos em rodovias. 

Ocorrência potencial na área envolvente nomeadamente 
na zona do Sobreiral. 

Noitibó-de-nuca-
vermelha Caprimulgus 

ruficollis 
VU    × 

Estival nidificante sobretudo na região sul, oeste e na faixa 
interior norte e centro. 

Tem como habitat áreas compostas por arvoredo disperso, 
intercaladas por matos e zonas abertas, evitando 
povoamentos florestais extensos. 

Provavelmente uma das principais ameaças é o 
atropelamento a que se soma o uso de pesticidas e a 
intensificação da agricultura. 

Ocorrência potencial na generalidade da área 
envolvente. 

Cotovia-dos-bosques 
(Lullula arborea) 

LC  I × × 

Espécie residente frequente na generalidade do território 
nacional continental. Tem como biótopos preferenciais as 
áreas florestais pouco densas em mosaico com áreas 
abertas. Apesar de inscrita no Anexo I da Diretiva Aves, em 
Portugal continental é uma espécie comum. 

Ocorrência potencial na generalidade da área de estudo, 
poderá eventualmente nidificar. 
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Espécie LVVP DH DA 

Ocorrência 

Observações 
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Pipistrellus pipistrellus 
(Morcego-anão) 
 
 
 
Pipistrellus pygmaeus 
(Morcego-pigmeu) 
 
 
 
Pipistrellus kuhllii 
(Morcego de Kuhl) 

LC  IV × × 

As espécies de morcegos deste género ocorrem numa 
grande diversidade de habitats entre os quais os meios 
urbanos e áreas rurais humanizadas. 

Trata-se de espécies com ampla distribuição a nível 
nacional e adaptada a habitats com perturbação humana. 
Os abrigos abarcam todo o tipo de fissuras em edificações 
(placas de revestimentos, debaixo de telhas), em pontes, 
minas, grutas, etc. Têm como zonas de caça as zonas 
urbanas (junto a pontos de iluminação os quais atraem 
insetos noturnos), zonas agrícolas, bosques, galerias 
ripícolas. 

Têm como ameaças o uso de pesticidas na agricultura, a 
instalação de parques eólicos, a destruição/perturbação de 
abrigos. 

Presença potencial na generalidade da área de estudo. 
Contudo no local de expansão do projeto não existem 
abrigos. 

Coelho 
(Orytolagus cuniculus) 

NT   × × 

Espécie residente com estatuto de ‘quase ameaçado’ 
devido ao facto da população ter atingido uma forte 
redução nas últimas décadas por causas que ainda não 
cessaram, nomeadamente devido à mixomatose e à 
doença hemorrágica. 

Ocorre numa grande diversidade de habitats em todo o 
território continental preferindo no entanto áreas mistas 
(mosaicos) com abrigos (matos e bosques) e zonas abertas 
(pastagens e terrenos agrícolas). 

Além das doenças, constituem ameaças à espécie a 
redução das áreas de mosaico devido à agricultura 
intensiva e à produção florestal em grande escala. 

Presença potencial na generalidade da área de estudo. 

Legenda: LVVP - Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) - LC - Pouco 
preocupante; VU- Vulnerável; NT- Quase Ameaçado. © - Espécie observada no levantamento de campo realizado; × - 
espécie de ocorrência potencial. 

 

Identifica-se assim como área de valor faunístico intermédio a área respeitante ao biótopo 
Florestal - Sobreiral na zona a nascente do local de implantação do projeto. As restante área de 
estudo, incluindo toda a área de intervenção direta do projeto – área de expansão -, apresenta 
um valor faunístico ´baixo’.  

Em resumo conclui-se que: 

▪ Tanto pela informação bibliográfica consultada como pelos dados obtidos nos trabalhos 
de campo verifica-se que além da reduzida diversidade faunística, a maioria das espécies 
presentes no local de implantação do projeto apresenta hábitos generalistas, estando 
por isso bem adaptadas a diferentes habitats com elevada perturbação humana; 

▪ Tendo em consideração as características da área de estudo e o seu enquadramento 
local, o local de implantação do projeto em avaliação não apresenta especial relevância 
conservacionista para a fauna. 
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4.9.6 Espécies exóticas invasoras  

As espécies exóticas invasoras constituem uma das principais ameaças à biodiversidade e aos 
serviços dos ecossistemas sendo consideradas, a nível mundial, após a destruição direta dos 
habitats pelo Homem, a segunda maior causa de perda de biodiversidade. As invasões biológicas, 
ao interferirem com os habitats e os serviços dos ecossistemas, afetam o bem-estar humano e 
causam prejuízos económicos elevados, devendo assim ser alvo de uma abordagem cuidada. 

Em Portugal, a introdução na natureza de espécies não indígenas, bem como o seu controlo e a 
sua detenção, são regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho o qual apresenta 
no seu Anexo II a ‘Lista Nacional de Espécies Invasoras’. 

Na área de estudo identificou-se a presença de 3 espécies de flora exótica invasora (Quadro 4.35).  

Quadro 4.35- Espécies de flora exótica invasora identificadas na área de implantação do projeto. 

Espécie Nível de risco (1) 
Gravidade do foco de 

invasão na área 

Arundo donax Cana 
 

Elevado 

Conyza bonariensis Avoadinha-peluda 
 

Baixo 

Oxalis pes-caprae erva-azeda-amarela 
 

Elevado 

(1) adaptado de Marchante et al. 2014. Quanto maior o nº de árvores maior o nível de risco associado à espécie. A escala 
varia entre uma árvore (risco baixo) e três árvores (risco elevado). 

A espécie de maior dimensão é a cana (Arundo donax) que é muito comum e apresenta grande 
densidade de cobertura na área envolvente ao local de implantação do projeto 
nomeadamente nas margens da ribeira de Luado e na berma das estradas presentes na área 
de estudo (Figura 4.73). Não ocorre no local de implantação direta do projeto. 

As outras duas espécies, pequenas herbáceas, ocorrem em toda a área de estudo (beira de 
caminhos, campos agrícolas, áreas de pastagens/pousios. A erva-azeda é mesmo muito 
abundante em toda a área (Figura 4.74). A avoadinha-peluda embora menos frequente, encontra-
se dispersa por toda a área de estudo. Desta forma não se apresenta a sua distribuição 
cartográfica. 
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Figura 4.73- Área atualmente invadida por Arundo donax na área envolvente ao projeto. 

 
Figura 4.74- Oxalis pes-caprae (azedas) na área de implantação do projeto e área adjacente.. 
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4.10 Paisagem 

4.10.1  Metodologia 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização da paisagem da área de implantação do 
projeto e da sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido considerados 
os seguintes aspetos: 

▪ Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísicas; 

▪ Unidades da paisagem e suas unidades espácio-visuais da paisagem; 

▪ Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual da 
paisagem); 

▪ Sensibilidade visual da paisagem. 

A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases: 

▪ Fase 1: Caracterização biofísica – Estrutura fisiográfica da paisagem; 

▪ Fase 2: Caracterização e classificação paisagística. 

A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área de localização da 
atual unidade industrial e a área de expansão do projeto em estudo, acrescida da sua envolvente 
mais próxima, num raio de aproximadamente 5,0 km. 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos morfológicos, com 
um caráter estruturante e funcional na paisagem e da ocupação do território. A análise e 
representação gráfica foi realizada no programa AutoCAD Civil 3D, (Desenho Auxiliado por 
Computador Civil 3D), com número de série n.º 392-39948647, tendo como base as curvas de 
nível, dos pontos cotados e a rede hidrográfica da Carta Militar n.º 376 (Alenquer), à escala 
1:25.000 (IGeoE, 2009).  

Também se teve em consideração a informação de caracterização biofísica e cartográfica, relativa 
ao Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano, de setembro 
de 2008, quer peças escritas de caracterização biofísica, como as peças desenhadas à escala 
1:50.000. 

As peças desenhadas da componente paisagem (Carta 1 a 10) constam do Anexo XVI do Volume 
III. 

4.10.2  Caracterização biofísica – Estrutura fisiográfica da paisagem 

4.10.2.1 Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que definem e 
descrevem a paisagem, através da análise dos elementos obtidos pela interpretação da 
cartografia, elaborada no âmbito do Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – 
Proposta de Plano (PDM de Alenquer), de setembro de 2008, à escala 1:50.000. Assim como, da 
cartografia elaborada, no âmbito deste estudo, à escala 1:25.000, nomeadamente: 

▪ Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível obter 
uma primeira perceção da estrutura do modelado do relevo quanto à sua planura, 
suavidade ou acidentado (Carta nº 1 no Anexo XVI do Volume III); 

▪ Festos e talvegues – perceção da morfologia da paisagem quanto à inter-relação da 
estrutura de drenagem e zonas de cumeada (Carta nº 2 no Anexo XVI do Volume III); 

▪ Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 
pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada, de 
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acordo com a classe de declives adotada coerente com o território em análise. Esta 
informação é relevante na determinação do grau de erodibilidade a que este território 
está sujeito (Carta nº 3 no Anexo XVI do Volume III); 

▪ Orientação de encostas – traduz a orientação das encostas, permitindo caracterizar o 
conforto climático de cada espaço de território (Carta nº 4) no Anexo XVI do Volume III; 

▪ Estrutura paisagística do território – síntese da estrutura do relevo da paisagem em 
análise, resultante da construção integrativa das linhas de festo e de talvegue 
estruturantes, altimetria e declive do modelado, e sua relação com a orientação de 
encostas (Carta nº 5 no Anexo XVI do Volume III). 

Usualmente, e de acordo com as boas práticas de realização de um estudo de impacte ambiental 
no descritor da paisagem, replica-se este estudo fisiográfico a escala de maior pormenor, ou seja, 
de projeto de execução, para a área de projeto, quanto à hipsometria, festos e talvegues, 
declives, orientação de encostas, síntese fisiográfica e ocupação de uso do solo. No entanto, e 
uma vez que o projeto se localiza numa área já estudada profundamente, como o é o PDM de 
Alenquer, à escala 1:50.000, é suficiente a elaboração de cartografia à escala 1:25.000. Deste 
modo, a cartografia produzida, à escala de projeto, não iria traduzir-se em informação relevante, 
nem introduzir novos conteúdo dos já desenvolvidos e considerados no texto abaixo, na escala 
1:25.000. 

Hipsometria 

Da análise da cartografia integrada no estudo PDM de Alenquer, à escala 1:50.000 e, no que 
respeita ao atributo da paisagem hipsometria, “(…) permite verificar que grande parte do 
território do Concelho de Alenquer se localiza a cotas abaixo dos 100 metros. 

Na área da Lezíria do Tejo, em toda a extensão das formações geológicas das areias do Miocénico 
e das aluviões do Rio de Alenquer, Ribeira da Ota e Ribeira da Espiçandeira, as cotas não 
ultrapassam os 100 metros. 

Na área do Vale de Santana da Carnota já se atingem cotas de 200 metros, enquanto que na 
envolvente a este vale, adjacente às formações geológicas das Camadas Corálicas de Amaral, 
atingem-se já cotas da classe 200 – 250 metros.”22. 

Da interpretação da Carta de Hipsometria (carta n.º 1), a área de estudo divide-se claramente em 
relevo de vale aberto, a nascente, e relevo ondulado, a poente. Na área de relevo de vale aberto 
as cotas não ultrapassam os 100 m, refletindo a influência e integração nos relevos da Lezíria do 
Tejo, das formações geológicas das areias do Miocénico e das aluviões do Rio de Alenquer, Ribeira 
da Ota e Ribeira do Camarnal, e os relevos ondulados a poente, relativos às formações geológicas 
do Maciço Calcário de orientação norte - sul, com valores que atingem cotas da classe 200 – 
250 m. 

A área de projeto localiza-se na área de relevos de baixa altitude, entre 0 m a 50 m, e este relevo 
plano tem uma extensão em largura e comprimento muito significativa. Na sua parte a oeste 
sente-se a presente dos relevos ondulados de colinas onde os valores altimétricos atingem as 
maiores cotas, 200 m a 250 m.  

 

                                                 
22 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, II.7 
Hipsometria, setembro de 2008, p.30. 
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Figura 4.75- Localização da industria LINDE na zona de relevos planos 

Festos e Talvegues 

No que respeita à rede de festos e talvegues, do estudo PDM de Alenquer, relativo ao atributo da 
paisagem hidrografia, “É de notar, que na zona central do Concelho, o relevo adquire uma 
proporção mais acidentada, associada a todo um sistema de formações gresosas, que adquirem 
uma expressão maior na zona do Afloramento de Olhavo. A nascente desta área, na zona do 
maciço calcário, a fisiografia apresenta-se mais acidentada, uma vez que lhes estão associadas as 
pedreiras, induzindo a formação de taludes com declive bastante elevado. 

Toda a zona Oriental do Concelho de Alenquer é caracterizada por um território mais aplanado, 
uma vez que já se está perante as areias e os aluviões da zona adjacente do Rio Tejo.”23 

A área de estudo, insere-se na bacia-hidrográfica da Ribeira do Camarnal, a qual integra a bacia 
hidrográfica do rio Tejo. 

No âmbito da área de estudo (Carta n.º 2 no Anexo XVI do volume III), a mesma apresenta-se 
muito ramificada quanto a linhas de festo e talvegue, revelando um território muito ondulado 
entre vales e montes de cabeço redondo. A linha de festo principal que define a sub-bacia 
hidrográfica da ribeira do Camarnal, afluente do rio de Alenquer, a poente, e a nascente, bifurca 
na zona norte próximo de Casais Pedreira do Lima. A linha de festo de nascente percorre os 
pontos notáveis, no sentido NW/SE, acima do Casal da Petunga, abaixo da povoação de 
Cheganças, passando pelo marco geodésico de Camarnal e de Bemposta, a outra linha de festo, a 
poente, com orientação N/S, percorre os pontos notáveis do Alto da Boavista, Alenquer e marco 
geodésico de Cabeço da Força. 

Na zona poente o limite fisiográfico é de relevos de encosta de maior altimetria e de relevo 
ondulado, por onde se desenvolvem linhas de festo de diferente altimetria, e com igual 
orientação, percecionando-se dois diferentes planos de montes paralelos entre si (Figura 4.76). 

 

                                                 
23 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, II.6 Fisiografia, 
setembro de 2008, pp.28 e 29. 
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Figura 4.76- Linha de festo principal a poente e sua relação com a unidade industrial LINDE. 

Na zona de vale onde se insere a ribeira do Camarnal, ocorrem afluentes diretos de orientação 
entre NW/SE, sendo um deles a ribeira de Luado a qual percorre o limite poente da unidade 
industrial da LINDE e prossegue para SE. Na Figura 4.77, o maciço arbustivo de canavial identifica 
essa linha de talvegue. 

Analisando a fisiografia na área de projeto, a uma maior proximidade, a mesma é atravessada por 
uma linha de festo que separa esta linha de talvegue acima mencionada, de uma outra, que tem 
início no limite sul da zona atual da instalação da LINDE e prossegue para sul, passando pela área 
de expansão e entroncando mais abaixo. 

 
Figura 4.77-àrea adjacente à LINDE – quadrante sudoeste. 

Declives 

Segundo a cartografia de declives integrada no estudo PDM de Alenquer “Na zona Oriental são 
dominantes as zonas planas, associadas aos sistemas de aluviões e às areias do Miocénico, assim 
como a Noroeste do Concelho, na área da Charneca de Malpique. A área Ocidental do Concelho, 
subjacente ao Complexo Pteroceriano do Jurássico, tem como declives mais representativos as 
zonas planas, zonas suaves e declives moderados. 

Na zona do maciço calcário entre a Ota e Alenquer, no vale do Rio de Alenquer, da Ribeira da Ota, 
da Espiçandeira e Santana da Carnota, encontram-se alguns declives superiores a 30 %, sendo 
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mais significativos na área das formações geológicas das Camadas Corálicas de Amaral e 
Camadas de Abadia, tornando-se dominantes no Afloramento Calcário da Serra de Montejunto.”24 

Assim, e extrapolando para a área de estudo, a mesma insere-se em território plano na zona 
nascente, coincidente com os sistemas de aluviões e às areias do Miocénico, da ribeira do 
Camarnal, Vala da Bemposta e Vala Nova, afluentes do rio Tejo. Na zona poente do maciço 
calcário, compreendido, entre o vale encaixado da Ribeira da Ota, a norte, e do rio de Alenquer, a 
sul, encontram-se os relevos de maior declive, acima de 45%.  

Observando a cartografia elaborada para a área de estudo (Carta n.º 3 no Anexo XVI do Volume 
III), são visíveis os relevos com declives acentuados a muito acentuados coincidentes com os 
relevos de cotas altimétricas mais elevadas, e nas zonas em que as curvas de nível se encontram 
mais próximas entre si, em particular na encosta nascente da linha de festo principal, da sub-
bacia hidrográfica da ribeira do Camarnal, do lado esquerdo da área de projeto, estando o 
observador com orientação para norte. Na base dessa encosta dominam os declives de 8% a 16% 
com declives moderados. Na restante área da sub-bacia hidrográfica da ribeira do Camarnal, em 
todo o vale, até se juntar ao vale da Vala da Bemposta, e a Vala Nova a sul, assim como o vale da 
ribeira do Alvarinho dominam os relevos planos a suaves de declives respetivamente, entre 0% a 
3% e 3% a 8%. 

Maioritariamente, a área de estudo insere-se em território plano entre 0% a 3% (47,53%), e 
suave, entre 3% a 8% (14,31%). Estes relevos planos a suaves têm uma representatividade na área 
de estudo de 61,84%. Seguem-se os relevos de declive moderado, entre 8% a 16%, com uma 
representatividade de 15,87%, tendo presença idêntica os declives acentuados, entre 16% a 30%. 
Os declives mais vigorosos, muito acentuados têm uma representatividade de 6.62%, e 
representam 4,34%, entre 30% a 45%, e 2,28%, nos declives superiores a 45%.  

Quanto à área de projeto (instalação atual e área de expansão), os declives (suaves) variam entre 
3% a 8%. 

Exposição de encostas 

Da análise da cartografia integrada no estudo PDM de Alenquer e, no que respeita ao atributo da 
paisagem exposição de encostas, “As áreas de exposições a todos os quadrantes predominam na 
zona Oriental do Concelho, concretamente nas áreas das Areias do Miocénico, da Abrigada, nos 
vales dos afluentes a Norte do Rio de Alenquer e na zona de Charneca de Malpique. 

As vertentes expostas ao quadrante Norte são significativas na Serra Galega, na zona entre Vila 
Verde dos Francos e a Charneca de Malpique, assim como em determinadas vertentes do 
complexo geológico formado pelas Camadas Corálicas de Amaral; também apresentam exposição 
a este quadrante algumas áreas situadas a Noroeste do maciço calcário entre a Ota e Alenquer, a 
vertente que confina com a margem direita do Rio de Alenquer, da Ribeira da Espiçandeira e da 
Ribeira de Santana da Carnota. 

Com exposição dominante ao quadrante Este tem-se a zona situada a Leste do maciço calcário 
Ota – Alenquer, assim como a área voltada a este quadrante da Serra de Montejunto e as 
vertentes que confinam com a margem direita dos afluentes situados a Norte do Rio de Alenquer. 

Com exposições significativas a Oeste e Sul têm-se as vertentes que confinam com a margem 
esquerda dos afluentes anteriormente referidos, da Ribeira da Espiçandeira e da Ribeira de 
Santana da Carnota, assim como as vertentes viradas a sul do Complexo Corálico de Amaral. As 

                                                 
24 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, II.8 Declives, 
setembro de 2008, pp.30 e 31. 
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áreas dos aglomerados de Portela do Sol, Cabanas de Torres, Paula, Cabanas de Chão e Eiras 
estão também predominantemente expostas ao quadrante sul.” 25 

A cartografia elaborada para a área de estudo (Carta n.º 4 no Anexo XVI do Volume III), evidência 
a divisão em três orientações de encosta predominante, a oriente as encostas muito frias a frias, a 
ocidente na zona do monte do Camarnal, as encostas muito quentes a quentes, na zona do monte 
do maciço calcário, e na zona da ribeira do Camarnal, ou seja, na zona de vale a dominância das 
encostas temperadas. Na zona de vale encaixado do rio de Alenquer para sul dominam as 
encostas frias a muito frias, enquanto que na zona de vale de aluvião do rio Ota a NE dominam as 
encostas muito quentes a quentes. No entanto, a orientação de encostas por quadrante encontra 
um equilíbrio entre quase todas, exceto a orientação de encostas NE e Oeste. 

Numa avaliação quantitativa, a orientação e encosta a norte, muito fria, é a dominante com 
35,75% de área, e concentra-se essencialmente na área da sub-bacia hidrográfica do rio de 
Alenquer e monte do Camarnal, respetivamente 17,82% (NE), 12,26% (N) e 5,67% (NW). Segue-se 
o predomínio das encostas quentes a muito quentes na zona do monte do maciço calcário, e rio 
Ota, e parte da encosta de transição entre a ribeira do Camarnal e o monte do Camarnal, com 
33,89%, onde,  encostas muito quentes com  13,11% (SW) e 6,87% (oeste) e quentes 13,91% (S). 
Por último, têm representação no território da área de estudo, e na área onde se localiza a 
unidade industrial da LINDE as encostas temperadas com 18,07% e temperadas quentes com 
12,29%. 

Avaliando as condições de conforto climático, relativo à incidência solar, a área de estudo 
apresenta-se dividida em três grupos de conforto climático. Por ordem decrescente de expressão 
no território, o dominante na área de estudo é o de baixo índice de conforto climático, com 
encostas frias a muito frias de 35,75%, (norte - 12,26%, NE - 17,82% e NW - 5,67%), seguindo-se o 
de bons índices de conforto solar, com um total de encostas quentes a muito quentes de 33,89%, 
(sul - 13,91%, SW - 13,11% e oeste - 6,87%), e por último, com um conforto climático de índice 
ameno temos 30,36% do território de estudo, na sua maioria coincidente com a área de estudo, a 
zona de vale da ribeira do Camarnal, com encostas temperadas (este – 18,07%) a temperadas 
quentes (SE – 12,29%). 

A área da unidade industrial atual da LINDE e a área de expansão localizam-se em zona com 
exposição de encosta a este, ou seja, é uma área com um índice de conforto climático temperado. 

Síntese Fisiográfica 

Na área de estudo é identificada uma clara dicotomia morfológica do território (Carta n.º 5 no 
Anexo XVI do Volume III). 

Na metade oriental, domina um vasto sistema húmido, o território é de uma planície com um 
leito de cheia espraiado, vertentes de declive pouco acentuado, com um cabeço relativamente 
largo, como é o caso onde se localiza o marco geodésico do Camarnal, inserindo-se no complexo 
de areias do Miocénico, onde os sistemas húmidos, de vale aberto, comunicam diretamente com 
os sistemas secos, ou seja, as zonas de cabeceira. Efetivamente a classe altimétrica mais elevada é 
de 50m a 100 m, sendo uma  encosta muito curta. 

Na metade ocidental, dominam os sistemas secos, relevos de encostas mais largas (entre classes 
altimétricas 200 – 250 m) e consequentemente de vertentes de declives acentuados, ou seja, 
vales mais estreitos e confinados, e cabeços redondos a aplanados, associado às formações 
geológicas do Maciço Calcário. 

                                                 
25 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, II.9 Exposições, 
setembro de 2008, pp.31 e 32. 
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4.10.3  Ocupação do solo – uso do solo/humanização 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto expressão das 
ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, cuja sustentabilidade depende 
necessariamente do equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse sistema, da qual 
resulta uma paisagem mais ou menos artificializada. 

A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base em imagens de satélite do Google 
Earth e do Bing Maps. Mais importante foi a análise da informação do COS2018, e 
complementada com recurso a trabalho de campo realizado em março de 2020. 

Da observação da Carta n. º6 (Anexo XVI do Volume III), identifica-se um zonamento, quanto ao 
uso do solo, distribuído claramente por: zona de vale aluvionar, zona do monte do Camarnal, e 
maciço calcário a ocidente. 

▪ zona de vale aluvionar da ribeira o Camarnal apresenta ocupação urbana/rural, sendo 
muito presente um vasto território de vale com sistema agrícola, de culturas 
temporárias de sequeiro e regadio, alguma cultura permanente de vinha e pomares, 
ainda ocorre áreas de mosaicos culturais e parcelares complementares. Também 
ocorrem áreas significativas de pastagens espontâneas; 

▪ zona do monte do Camarnal onde predomina o uso de ocupação florestal de eucalipto, 
pinhais e montado de sobro, este com menor expressão; 

▪ zona de relevos mais elevados do maciço calcário a ocidente com coberto vegetal 
dominante de matos e alguma agricultura nas encosta próximas à zona de vale da 
ribeira do Camarnal, culminando no topo com a exploração de inertes de calcário. 

Relativamente à ocupação do uso do solo, quanto aos territórios artificializados a mesma é 
atravessada pelo IC2, que liga Alenquer à Ota, passando por um núcleo de povoamento 
concentrado denominado de Cheganças. Esta via de circulação rodoviária IC2, proporcionou o 
desenvolvimento de casario disperso ao longo da via, assim como a implantação de algumas 
industrias, entre as quais se enquadra a LINDE. A sul da área de estudo, localiza-se a EM 522, que 
estabelece a ligação entre Alenquer e Camarnal, passando por Bemposta e cruzando novamente 
o vale aberto do rio de Alenquer, em direção ao casario de Quintinha. 

Existe um outro caminho em terra batida que liga a povoação do Camarnal, pela base do monte 
do Camarnal, até à unidade industrial LINDE, contornando a mesma e entroncando no IC2. 

4.10.1 Caracterização e classificação paisagística 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e 
culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do tempo, determinando 
e sendo determinados pela estrutura global. A compreensão da paisagem implica o conhecimento 
de fatores como a litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura 
ecológica, o uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo do tempo, 
bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma realidade multifacetada. 
A expressão visual desta articulação, num determinado momento, constitui a paisagem que pode 
ser vista por cada observador, segundo a sua perceção e os seus interesses específicos (Abreu e 
Correia, 2001). 

Para Forman e Godron, paisagem é "uma área heterogénea de território composta por um 
conjunto de ecossistemas interactuantes que se repetem através dela de forma semelhante"26 e, 

                                                 
26 In, Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, Landscape Ecology. John Wildey & Sons, New York, p.11.   
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considerando Pitte, a “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do 
homem”27. 

Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem também uma 
componente percetiva e emotiva28, que fundamenta o seu papel na construção da identidade 
local, tal como salientado na Convenção Europeia da Paisagem29.. 

Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada, relativamente 
homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, cujos limites são 
determinados por alterações em uma ou mais dessas características" (Naveh e Lieberman, 1994). 

Neste contexto procede-se à caracterização das unidades de paisagem e à definição de unidades 
espácio-visuais de paisagem (subunidades de paisagem) para a área de estudo, ao que se segue a 
classificação da paisagem na área de estudo. 

4.10.1.1 Unidades de paisagem  

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) definidas por Abreu 
et al. (2004) em “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal 
Continental”. De acordo com estes autores, as UP são áreas com características relativamente 
homogéneas, com um padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das 
suas envolventes. Esta caraterização de unidades de paisagem é ao nível nacional. 

Pela dicotomia que acima se explanou, a área de estudo, encontra influência em duas unidades 
de paisagem que lhe são adjacentes, para além daquela em que se insere geograficamente. A 
área de projeto insere-se geograficamente na Paisagem Geográfica de “Estremadura – Oeste” – L, 
a nível sub-regional na UP72 – “Oeste Interior: Bucelas – Alenquer”, e recebe influência a 
nascente da Paisagem Geográfica do “Ribatejo” – O, a nível sub-regional na UP85 – “Vale do Tejo 
– Lezíria”, e a poente na Paisagem Geográfica do “Maciços Calcários da Estremadura” – K, a nível 
sub-regional na UP69 – “Vale do Tejo – Lezíria” (Figura 4.78 e Figura 4.79). 

No entanto, tendo por base apenas para a delimitação da UP72 – “Oeste Interior: Bucelas – 
Alenquer”, percebe-se que a localização da área de projeto se enquadra na totalidade nessa 
unidade de paisagem. Mas a paisagem não é estanque, e atendendo a que fica numa zona de 
fronteira com duas outras unidades de paisagem, a UP85 – “Vale do Tejo – Lezíria” e a UP69 – 
“Vale do Tejo – Lezíria”, acaba por se reconhecer traços de carácter a vários níveis, destas duas 
unidades de paisagem adjacente. 

O próprio estudo da “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental”, faz referência ao concelho de Alenquer, como unidade administrativa abrangida por 
estas 3 unidades de paisagem. 

O curioso desta partilha de unidades de paisagem, é que cada uma delas integra 3 Grupos de 
Unidades de Paisagem: a da “Estremadura – Oeste” – L, do “Ribatejo” – O e do “Maciços 
Calcários da Estremadura” – K. 

 

 

 

                                                 
27 In, Pitte, J.R. 1983. 
28 Saraiva citado por Abreu e Correia, 2001. 
29 Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro. 
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Figura 4.78- Paisagem Geográfica e Unidades de Paisagem (Fonte: Abreu et al., “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 2004). 

 
Figura 4.79- Unidade de Paisagem 72 – UP72 – “Oeste Interior: Bucelas – Alenquer”, (Fonte: Abreu et al., 
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, Vol. IV 2004). 

Lote CAMPOAVES 
 

UP59 – “Coimbra e Baixo Mondego”, 

     Localização da área de estudo. 



 

 

Pág. 166 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Assim sendo, tanto a Paisagem UP72 – “Oeste Interior: Bucelas – Alenquer”, como a UP85 – “Vale 
do Tejo – Lezíria”, e a UP69 – “Vale do Tejo – Lezíria”, apresentam especificidades no seu 
carácter, que se reconhecem neste estudo, ao nível da área de estudo. 

De seguida apresentam-se breves trechos extraídos do estudo da “Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, relativamente ao carácter 
de cada uma das 3 unidades de paisagem.  

Na unidade de paisagem UP72 – “Oeste Interior: Bucelas – Alenquer”: “Estas paisagens 
apresentam traços comuns às da unidade do Oeste, mas com uma menor influência atlântica, o 
que lhe altera a feição e consequentemente o carácter. O relevo apresenta-se bastante 
movimentado, com domínio de formas relativamente arredondadas, por vezes com encostas de 
declive muito acentuado, Este relevo, combinado com um mosaico cultural diversificado, é o que 
mais determina a identidade desta paisagem.” 30 

Na unidade de paisagem UP85 – “Vale do Tejo – Lezíria”: “Domina uma vasta planura, onde se 
conjugam a terra e a água, sendo frequente a sobreposição dos dois meios. Os solos são dos mais 
profundos e férteis do país, constituídos por riquíssimos aluviões, onde se produzem 
intensivamente cereais, forragens, legumes e onde se encontram extensas vinhas e excelentes 
pastagens (bovinos e equinos). Pela sua planura e pela constante presença da água (que domina 
por completo o estuário) a luminosidade nesta paisagem é também muito especial.“31  

Na unidade de paisagem UP69 – “Vale do Tejo – Lezíria”: “As paisagens desta unidade são 
caracterizadas essencialmente por um relevo ondulado e por um uso florestal dominante 
(eucaliptal e alguns pinhais mansos, não sendo suficientes para conferir um carácter diversificado 
ao mosaico e minimizar a sensação de monotonia dada pela extensão de floresta. No conjunto, 
trata-se de paisagens desinteressantes, em que o forte impacto de algumas vias (IC2, A15/IP6, 
A1/IP1) e da ocupação edificada que as acompanha, bem como a presença de pedreiras, 
contribuem para uma sensação de desordem. Os horizontes são quase sempre muito limitados – 
por exemplo, para quem vem de sul, apenas junto a Rio Maior se ê a presença da serra dos 
Candeeiros, maciço compacto de cor acinzentada que se estende para noroeste.”32 

No entanto, ao nível da área de projeto, a mesma é apenas enquadrada na UP72 – “Oeste 
Interior: Bucelas – Alenquer”. 

Por outro lado, teve-se em consideração a informação do PDM de Alenquer, no seu ponto III. 
Definição de Unidades de Paisagem33 e respetiva delimitação cartográfica. 

Assim, a área de estudo, ao nível do concelho de Alenquer, enquadra-se em 4 unidades de 
paisagem caracterizadas e delimitadas no PDM de Alenquer. São elas a unidade de paisagem UP7 
– Alenquer, UP9 – Maciço Calcário, UP11 – Areias do Miocénio e UP12 – Aluviões / Lezíria de Tejo, 
que se descrevem abaixo com texto extraído do PDM de Alenquer. No entanto, e para a área de 
projeto a unidade de paisagem que não é sentida, nem observável é a UP7 – Alenquer. 

“III.9. UP9 – Maciço Calcário 

Constitui uma Unidade de Paisagem disjunta, com uma área total de 2673,1 ha, com uma 
orientação Norte – Sul, integrando em termos geográficos a unidade de “Alenquer”. Comunica a 
Leste com a unidade de paisagem de “Casais” e “Mosaico Agrícola”. A Sul o seu limite confina com 
o “Carregado”, e a Leste e Norte com as “Aluviões”, “Areias do Miocénico” e “Complexo Detrítico” 
A Unidade de Paisagem do Maciço Calcário é corporizada pelos Calcários da Ota, Alenquer e 
Silveira.  

                                                 
30 In Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, 2004, Vol. IV, p. 51. 
31 In Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, 2004, Vol. IV, p. 175. 
32 In Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, 2004, Vol. IV, p. 27. 
33 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, III. Definição de 
Unidades de Paisagem, setembro de 2008, pp.36 a 38. 
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Constitui uma formação geológica de importância extrema para o Concelho, uma vez que 
incorpora um sistema de exploração de inertes. É um relevo saliente em toda a paisagem do 
Concelho de Alenquer, onde se atingem cotas da classe 250 – 300 m e declives acentuados 
(superiores a 30%). 

A exposição das suas encostas é complexa, uma vez que nesta formação o relevo é sinuoso; no 
entanto, de uma forma geral, as exposições aos quadrantes Este e Oeste predominam, uma vez 
que o maciço se desenvolve com uma orientação Norte – Sul. 

Os tipos de solos que lhe estão adjacentes são Solos Argiluviados e Solos Calcários. 

Devido às características da rocha que conforma este maciço, o encaixe das linhas de água, 
nomeadamente da Ribeira da Ota e do Rio de Alenquer, é profundo, gerando vales extremamente 
encaixados, como o Canhão Cársico da Ota.”34 

“III.11. UP11 – Areias do Miocénio 

Tal como a Unidade de Paisagem do “Complexo Detrítico”, esta é também uma unidade disjunta, 
que ocupa grande parte da zona Oriental do concelho, com intercalações das “Aluviões”; ocupa 
uma área total de 5212.2 ha. 

Esta Unidade de Paisagem é caracterizada por incorporar o substrato geológico do Complexo 
Detrítico da Ota e de Alcoentre; é um complexo constituído por areias micáceas, grés argilosos e 
camadas de argila nos perfis inferiores. A estas areias estão associados maioritariamente solos de 
Podzóis, e alguns Solos Argiluviados e Solos  Litólicos. 

Forma, portanto, uma área em que o substrato é pobre do ponto de vista de aptidão agrícola, daí 
que a sua ocupação seja maioritariamente feito por espécies florestais resistentes, 
nomeadamente o Eucalyptus sp. e o Pinus pinaster. 

Em termos fisiográficos, é uma zona aplanada, de cotas relativamente baixas, abrangida pela 
classe hipsométrica 20 – 50 m, e exposta a todos os quadrantes. Esta zona homogénea possui 
intercalações de aluviões (unidade de paisagem seguidamente caracterizada).”35 

“III.12. UP12 – Aluviões / Lezíria de Tejo 

As “Aluviões” estão localizadas na zona Oeste do concelho, surgem intercaladas com as “Areias do 
MIocénico”, e constituem uma Unidade de Paisagem disjunta, ocupando uma área total de 2535,7 
ha. A unidade da “Lezíria do Tejo” corporiza o extremo Sudoeste do concelho, comunicando a 
Nordeste com a unidade do “Carregado”. 

Esta Unidade de Paisagem não é contínua, sendo formada por planícies aluvionares do Rio de 
Alenquer, Ribeira do Alvarinho, Ribeira da Ota, Vala do Archinho, para além da zona contígua à do 
Carregado que conforma a parte da Lezíria do Tejo pertencente ao Concelho de Alenquer. 

Constitui uma zona aplanada, com cotas altimétricas que não ultrapassam os 25 m, e exposta a 
todos os quadrantes. 

Os seus solos são, essencialmente, Aluviossolos, associados às zonas adjacentes do Rio de 
Alenquer e da Ota, Solos Hidromórficos da Vala do Archinho e Solos Halomórficos na zona mais a 

jusante da Ribeira da Ota e da Lezíria do Tejo.”36 

                                                 
34 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, III.9. UP9 – 

Maciço Calcário, setembro de 2008, pp.50 a 51. 
35 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, III.11. UP11 – 
Areias do Miocénio, setembro de 2008, p.55. 
36 Plano Diretor Municipal de Alenquer – Processo de Revisão – Proposta de Plano (PDM de Alenquer), Estudos de Caracterização, III.12. UP12 – 
Aluviões / Lezíria de Tejo, setembro de 2008, pp.55 e 56. 
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4.10.1.2 Unidade espácio-visual da paisagem  

Após o enquadramento, da área de estudo na UP72 – “Oeste Interior: Bucelas – Alenquer”, e as 
influências da UP85 – “Vale do Tejo – Lezíria” e da UP69 – “Vale do Tejo – Lezíria”, assim como a 
análise da informação do PDM de Alenquer, relativamente à definição das unidades de paisagem 
do concelho, foram definidas as UEVP da área da bacia visual onde se insere a área de projeto, 
delimitada na Carta n.º 7 (Anexo XVI do Volume III). 

Dada a morfologia do território da área de estudo, foi possível delimitar a área da bacia visual da 
paisagem onde se encontra a área de projeto, e onde a mesma é objeto de visualização. Ou seja, 
foi possível enquadrar os limites fisiográficos a norte, este e oeste pelas linhas fisiográficas 
estruturantes e de alcance visual de um observador saudável na acuidade visual, em particular na 
zona sul do vale aberto, onde não existe a contenção visual. A sul o limite coincidiu com a EN522. 

Dentro da área da bacia visual da paisagem foram definidas três UEVP (Carta n.º 7 no Anexo XVI 
do Volume III), identificadas pelas características homogéneas que as definem: 

▪ UEVP1: Vale aberto aluvionar da ribeira do Camarnal com ocupação urbano/rural; 

▪ UEVP2: Areias do Miocénio com ocupação florestal; 

▪ UEVP3: Maciço Calcário com exploração de inertes – pedreiras. 

A área de projeto insere-se na UEVP1. 

A UEVP1 – Vale aberto aluvionar da ribeira do Camarnal com ocupação urbano/rural, 
caracteriza-se por um relevo de planície aluvionar, com grande amplitude visual.  

Esta UEVP1 é marcadamente uma paisagem urbano/rural. O atravessamento do IC2 de N/S, 
contribuiu para uma ocupação urbana e/ou industrial, dispersa na via, adensando-se em alguns 
núcleos, como Cheganças a norte de Alenquer e da área de projeto (fora da área da bacia visual 
da paisagem). Também é percorrida a sul pela estrada EM522, que liga Alenquer à povoação do 
Camarnal. 

Mas sem dúvida alguma que o domínio da ocupação quanto ao uso do solo, é agrícola, com 
algumas parcelas de pastagens e construções dispersas. 

  
Figura 4.80- Imagens representativas da UEVP1 – Vale aberto aluvionar da ribeira do Camarnal com 

ocupação urbano/rural. 

A UEVP2: Areias do Miocénio com ocupação florestal, localiza-se no quadrante nascente da área 
de estudo, coincidindo com a linha de festo que individualiza esta UEVP, e tem por ocupação do 
uso do solo floresta de pinheiro e eucalipto. 

Nesta área correspondem as altimetrias máxima de 100 m, definindo uma zona de planalto. 

Esta UEVP2 é marcada por uma paisagem florestal, com alguma exploração de inertes – areias, de 
baixa altitude.  
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Nesta UEVP localiza-se o núcleo populacional do Camarnal, e pela base do monte do Camarnal, 
existe uma via local em terra batida que liga à unidade industrial LINDE e desta ao IC2, sendo 
acompanhada em ambos os lados por casario disperso. 

 
Figura 4.81- Imagem representativa da UEVP2 – Areias do Miocénio com ocupação florestal. 

A UEVP3: Maciço Calcário com exploração de inertes – pedreiras foi identificada como uma 
unidade espácio-visual da paisagem própria pela sua peculiaridade identitária relativamente à sua 
fisiografia de montes de maiores cotas altimétricas de relevância geológica calcária, que 
condicionou o uso na sua grande parte à extração de inertes. Com uma vasta mancha de 
cobertura por matos, e algumas áreas de pastagens espontâneas e núcleos agrícolas de uma 
agricultura de subsistência, ligada ao casario disperso. Também aqui ocorrem vias de tráfego local 
com casario disperso. 

 
Figura 4.82- Imagem representativa da UEVP3 – Maciço Calcário com exploração de inertes – pedreiras. 

No Quadro 4.36 sintetizam-se as principais características das UEVP presentes na área de estudo. 

Quadro 4.36- Descrição das unidades espácio-visuais da paisagem da área de estudo. 

Unidades Espácio-Visuais da Paisagem Descrição geral 

UEVP1: Vale aberto aluvionar da ribeira do 
Camarnal com ocupação urbano/rural. 

Vale aberto de sedimentos de aluvião, daí a grande aptidão para a 
cultura agrícola. No entanto esta paisagem foi ocupada ao longo do 
tempo por infraestruturas, como o IC2, que potenciou a disseminação 
da construção ao longo da mesma, e concentração de algumas zonas 
de povoamento concentrado como o é Cheganças. Por esta razão, 
existe uma partilha do espaço urbano/rural, onde predomina o 
sistema agrícola, com domínio de agricultura de culturas temporárias 
e pastagens, e com uso urbano de casario disperso. Sente-se aqui a 
influência da Lezíria do Tejo. É nesta UEVP que se insere a área de 
projeto. 
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UEVP2: Areias do Miocénio com ocupação 
florestal. 

Área onde predomina o uso de ocupação florestal de eucalipto, 
pinhais e montado de sobro, este com menor expressão. Tem por 
limite parte do IC2 e uma via local que percorre o vale na base do 
monte de baixa altitude, e por onde se “espalha” o casario disperso 
até ao povoado de Camarnal.  

UEVP3: Maciço Calcário com exploração de 
inertes – pedreiras. 

Área de relevos mais elevados até aos 250m, e de cumeadas 
arredondadas e aplanadas. A sua formação geológica potenciou o uso 
da extração de inertes. Na restante área dominam os matos. 

4.10.1.1 Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes níveis de 
qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UEVP definidas, como forma de 
determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a uma metodologia qualitativa 
que incorpora atributos biofísicos, humanizados e estéticos, que apesar da sua subjetividade, 
pretendem avaliar as características visuais da paisagem. 

A qualidade visual da paisagem (QVP) é o resultado da conjugação das características do local, 
resultante dos principais elementos do território juntamente com a perceção do observador em 
termos visuais e estéticos. A QVP foi avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada 
uma das UEVP introduzida pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, 
uso de solo, valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos. 

Quadro 4.37- Descrição dos atributos que contribuem para a qualidade visual da paisagem da área em 
estudo. 

Atributos biofísicos:  
- Fisiografia 
- Presença de água 
- Valores biológicos 

Atributos humanizados: 
- Usos do solo 
- Grau de humanização e artificialização 
- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Atributos estéticos e percecionais: 
- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 
- Intrusões visuais/ elementos dissonantes 

 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CVP) é uma medida para verificar a maior ou 
menor capacidade da UEVP de suportar o impacte visual. A CVP está estritamente relacionada 
com a visibilidade, que por sua vez está dependente da morfologia do território e da ocupação do 
solo, pela influência que exercem no grau de exposição das componentes da paisagem aos 
observadores sensíveis, ou seja, à maior ou menor frequência de observação, que se tem a partir 
desses observadores (vias de comunicação, pontos notáveis da paisagem). Deste modo, a CVP 
indica a capacidade que uma paisagem tem para absorver visualmente modificações ou 
alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual. 

No caso em particular é a infraestrutura rodoviária, IC2 que promove a maior frequência de 
observação. Também existem outras vias que promovem a exposição visual, tais como a EM522, e 
a estrada local que liga Camarnal à unidade industrial da LINDE e entronca no IC2. No entanto, 
uma fisiografia de relevos planos e suaves contribui para uma baixa capacidade de absorção da 
paisagem. Na área de projeto o mesmo encontra-se em zona de vale aberto com grande 
amplitude visual pelo domínio do uso agrícola e urbano. 
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Quadro 4.38- Descrição dos atributos que contribuem para a capacidade de absorção visual da paisagem da 
área em estudo. 

Atributos de visibilidade: 
- Exposição visual ou campo visual 
- Potenciais observadores sensíveis 

 

Por último, a avaliação da sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na capacidade que a 
paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar a sua qualidade visual, 
resultando da conjugação da QVP com a CVP. A SVP é tanto mais elevada quanto mais elevada for 
a QVP e quanto mais baixa a CVP. No Quadro  apresenta-se a matriz para obtenção da SVP. 

Quadro 4.39- Matriz para determinação da sensibilidade visual da paisagem. 
                                     CAVP 
QVP                             

CAVP. Muito Alta CAVP. Alta CAVP. Média CAVP. Baixa 

QVP. Nula Baixa Baixa Baixa Média 

QVP. Baixa Baixa Baixa Média Alta 

QVP. Média Baixa Média Média Alta 

QVP. Alta Média Média Alta Muito alta 

 

Deste modo, considera-se que uma paisagem com SVP baixa é uma paisagem que pode suportar 
grandes alterações, mediante certas restrições próprias do local. Por outro lado, uma paisagem 
com um SVP muito alta não se apresenta apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí 
resultar deterioração das suas características e da qualidade paisagística. 

De seguida procede-se à classificação paisagística de cada uma das UEVP em função de atributos 
paisagísticos (biofísico e ecológicos, humanizados, estéticos e de visibilidade) que permitem 
avaliar as características paisagísticas e visuais dominantes e a particularidade no contexto da 
área de estudo e da região onde se insere. No Anexo XVI do Volume III apresentam-se as cartas 
de qualidade visual (Carta n.º 8) e capacidade de absorção visual da paisagem (Carta n.º 9). 

Quadro 4.40- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP1: Vale aberto aluvionar da ribeira do 
Camarnal com ocupação urbano/rural. 

QVP Média 

Atributos 
biofísicos: 

Zona de vale de aluvião, de cotas baixas, no máximo de 50 m. Sente-se a influência da Lezíria do Tejo. Esta 
área é percorrida por um importante afluente do rio de Alenquer, a ribeira do Camarnal, apresentado ao 
longo do seu trajeto vários centros de encontro de afluentes, até ao encontro com o centro principal já 
fora da área da UEVP, o rio de Alenquer, denotando uma forte presença do elemento húmido na 
paisagem.  

Atributos 
humanizados: 

Casario disperso e unidades industriais, inclusive a LINDE. 

Atributos 
estéticos: 

Valores visuais Vegetação de zona húmida (canavial), culturas agrícolas. 

Intrusões visuais 
Estrada IC2, EM522 e estrada local ligação Camarnal – IC2. Casario disperso 
dissonante, partilhado com espaços de industrias. 

CAVP Baixa 

Atributos de 
visibilidade: 

UEVP percorrida a norte por uma via de acesso local, e de norte com sentido sul (Alenquer) pelo IC2. Estas 
vias rodoviárias ampliam a frequência de visibilidade para esta UEVP, que no caso, é onde se insere a 
Unidade Industrial da LINDE. A grande extensão do campo visual prende-se com a fisiografia, a qual é de 
relevos planos e com o uso do solo de culturas agrícolas temporárias e pastagens. Uma vez que existe um 
domínio deste do uso do solo, o mesmo confere-lhe uma elevada amplitude visual e consequente elevada 
visualização para a paisagem. 
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Quadro 4.41- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP2: Areias do Miocénio com ocupação 
florestal. 

QVP Média 

Atributos 
biofísicos: 

Zona de cumeada com altimetria baixa e cabeço aplanado por onde passa a linha de festo principal que 
delimita a sub-bacia hidrográfica da ribeira do Camarnal. 

Atributos 
humanizados: 

Uso dominante florestal de pinheiro e eucalipto e algum montado de sobro. Na base existe uma via local 
que estabelece ligação entre a povoação do Camarnal e a industria LINDE. Casario disperso com um 
povoado de características de povoamento concentrado, o Camarnal.  

Atributos 
estéticos: 

Valores visuais Não são presentes. 

Intrusões visuais Algumas construções dissonantes e via local. 

CAVP Alta 

Atributos de 
visibilidade: 

Área de relevo de encosta com ocupação florestal e com uma via de acesso local, com baixa frequência 
de utilização, reduzindo o número potencial de observadores . O uso florestal contribui para uma alta 
capacidade de absorção visual neste espaço. 

Quadro 4.42- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP3: Maciço Calcário com exploração de 
inertes – pedreiras. 

QVP Média 

Atributos 
biofísicos: 

Zona de relevo ondulado e declivoso, integra a linha de festo estruturante que define a sub-bacia 
hidrográfica da ribeira do Camarnal a poente e a norte.  Localizando-se nesta UEVP o centro de 
distribuição dos 2 festos que definem esta sub-bacia hidrográfica. Área com cotas mais elevadas, entre as 
classe hipsométrica 200 m a 250 m. 

Atributos 
humanizados: 

Espaço com especial relevância para a exploração de inertes – pedreira. Esta localiza-se na zona de 
cumeada a grande altitude, os 250m. Acompanham as estradas locais casario disperso, com algumas 
parcelas agrícolas de pequena dimensão. A maior ocupação deste maciço calcário são os matos. 

Atributos 
estéticos: 

Valores visuais 
Relevos de cabeços arredondados e por vezes, aplanados. Encostas paralelas de 
diferentes alturas, gerando dois planos visuais.  Cobertura de matos. 

Intrusões 
visuais 

Estradas municipais e locais na zona de encosta, pedreiras.  

CAVP Média 

Atributos de 
visibilidade: 

A área tem no seu sopé de encosta o IC2, pelo que o número de observadores permanentes é maior. No 
entanto, são visualizações contidas no modelado do relevo e da sua fisiografia, com exceção da zona de 
pedreira, pela sua localização em zona de cumeada e vertente. 

 

No que respeita à visibilidade da área de projeto na paisagem na UEVP2, a mesma tem expressão 
apenas na área adjacente à estrada IC2, uma vez que esta via atravessa o limite poente da 
unidade industrial da LINDE. A influência da visualização desta via depende da fisiografia e do uso 
do solo associado. Existe uma alta visualização para a unidade industrial da LINDE pela sua 
proximidade. A baixa capacidade absorção visual desta UEVP é consequência da passagem do IC2 
junto ao limite desta unidade industrial (Carta n.º 9 no Anexo XVI do Volume III). 

Do cruzamento da QVP e da CAVP obteve-se a sensibilidade visual da paisagem para a área de 
estudo (Quadro 4.43 e carta 10 no Anexo XVI do Volume III), verificando-se que a UEVP1, na qual 
a instalação industrial da LINDE se implanta, se insere numa área considerada com sensibilidade 
visual alta, consequência de uma capacidade de absorção visual baixa, pelo modelado de vale 
aberto e pelo uso urbano/rural que lhe está associado. Além do mais, existem na envolvente 
desta UEVP1 vias rodoviárias, sendo o IC2 a que tem maior número de utilizadores/observadores.  

Quadro 4.43- Sensibilidade visual da paisagem das UEVP. 

Unidades Espácio Visuais da Paisagem QVP CVP SVP 

UEVP1: Vale aberto aluvionar da ribeira do Camarnal com ocupação 
urbano/rural. 

Média Baixa Alta 

UEVP2: Areias do Miocénio com ocupação florestal. Média Alta Média 

UEVP3: Maciço Calcário com exploração de inertes – pedreiras. Média Média Média 
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De seguida apresentam-se algumas imagens da área envolvente ao local de implantação da 
LINDE. 

 

 
Figura 4.83- Visualização do IC2, sentido sul-norte e unidade industrial LINDE.  

 
Figura 4.84- Visualização do IC2, sentido sul-norte para a área de vale aberto com casario disperso.  
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4.11 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

4.11.1  Metodologia  

No âmbito do presente estudo a pesquisa realizada procurou identificar as ocorrências 
patrimoniais que de alguma forma se integram na área de intervenção do projeto e para as quais 
possa advir algum tipo de impacte. 

Neste âmbito são abordados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras 
ocorrências de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem o 
reconhecimento da história local. 

No Anexo XVII (Volume III) apresenta-se o relatório técnico referente à componente do 
Património Arqueológico e Arquitetónico apresentando-se de seguida uma síntese dos aspetos 
mais relevantes relativos à caracterização da situação de referência. 

A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas 
essenciais: 

▪ Pesquisa documental; 

▪ Trabalho de campo de prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos 
construídos de interesse arquitetónico e etnográfico; 

▪ Sistematização e registo sob a forma de inventário. 

Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos seguintes âmbitos: 

▪ Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente, os imóveis classificados 
ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos 
diretores municipais e planos de ordenamento territorial; 

▪ Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando 
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em 
inventários da especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado; 

▪ Elementos singulares de humanização do território, representativos dos processos de 
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais em moldes tradicionais. 

Como resultado, analisa-se um amplo espectro de realidades ao longo do presente estudo: 

▪ Vestígios arqueológicos em sentido estrito (achados isolados, manchas de dispersão de 
materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

▪ Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

▪ Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de recursos 
naturais; 

▪ Estruturas hidráulicas e industriais; 

▪ Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

▪ Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

▪ Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

4.11.2  Resultados 

4.11.2.1 Pesquisa documental 

A área onde atualmente se implanta o concelho de Alenquer, apresenta-se bastante rica no que 
diz respeito a vestígios arqueológicos, contabilizando-se, no total 72 sítios desde a pré-história à 
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Idade Moderna. Na área circunscrita à freguesia de St.ºEstevão/Triana, existem inventariadas 26 
ocorrências, que apontam para períodos que vão do Paleolítico Superior à Idade Média, 
predominando o período Neo-Calcolítico e a época Romana (www.dgpc.pt). Tal como já referimos 
anteriormente, esta região, quer pelas características geomorfológicas, quer pela riqueza dos 
recursos naturais é propícia à fixação das comunidades humanas.   

O Paleolítico e o Mesolítico encontra-se, assim representado por duas estações de ar livre, ambas 
na área envolvente próxima ao projeto. O Neo-calcolítico apresenta inúmeras ocorrências, 
embora algumas correspondam apenas a achados isolados. Do Calcolítico destaca-se a existência 
de uma mamoa bem como o povoado fortificado “Pedra do Ouro”, classificado como Monumento 
Nacional. 

A ocupação humana vai manter-se durante o Bronze Final, inícios da Idade do Ferro, com 
continuidade em época Romana, voltando a ocorrer diversos arqueossítios, nomeadamente uma 
Villa, duas necrópoles e dois tesouros, um dos quais recolhido próximo da área em análise “Pinhal 
do Alvarinho”. 

Por último referem-se os vestígios de época Medieval e Medieval Cristão, relacionados com o 
núcleo populacional de Alenquer, que terá crescido em volta do “Castelo”. Referem-se assim os 
elementos relacionados com a arquitetura religiosa, mas também com a própria vivência das 
populações, como é o caso de uma ponte e um forno (www.dgpc.pt). 

Com relevância para o projeto em estudo e circunscrito a uma área envolvente próxima (raio de 
1 km), não se conhecem ocorrências patrimoniais, alargando-se desta forma a área de estudo 
para 2 quilómetros. 

No Quadro 4.44 apresenta-se, uma síntese do património arqueológico conhecido, na referida 
envolvente de 2 quilómetros 

Quadro 4.44- Património arqueológico conhecido num raio compreendido entre 1 km e 2 km a partir do 
limite do projeto. 

Nº 
CNS 

Designação  
Categoria  

Tipo de Sítio 
Período 

Concelho 
Freguesia  

CMP 

Coordenadas37  
 

Classificação 
Ref. Bib. 

01 
18174 

 
Camaral 

Achado isolado 
Neo-calcolítico 

Alenquer 
St.º Estevão/Triana 

376 

39,063471 
-8,984624 

www.dgpc.pt 

02 
4122 

 
Camarnal 

Estação de ar livre 
Mesolítico 

Alenquer 
St.º Estevão/Triana 

376 

39,061862 
-8,980503 

www.dgpc.pt 

03 
14773 

 
Casal da Prata 

Estação de Ar livre 
Paleolítico 

superior/Mesolítico 

Alenquer 
St.º Estevão/Triana 

376 

39,062001 
-8,977478 

www.dgpc.pt 

04 
3184 

 
Pinhal do Alvarinho 

Tesouro  
Romano 

 

Alenquer 
St.º Estevão/Triana 

376 

39,071966 
-8,972062 

www.dgpc.pt 

05 
18149 

Qt.ª Boa Vista 
Achado Isolado 
Neo-calcolítico 

Alenquer 
St.º Estevão/Triana 

376 

39,063317 
 -9,005419 

www.dgpc.pt 

06 
18162 

Alto do Pedregal 
Mamoa 

Calcolítico 

Alenquer 
St.º Estevão/Triana 

376 

39,058389 
-9,001892 

 
www.dgpc.pt 

07 
34265 

Bemposta 
Estação ar livre 

Neolítico/Indeterminado 

Alenquer 
St.º Estevão/Triana 

376 

39,057718 
-8,974261 

www.dgpc.pt 

 

                                                 
37 Coordenadas Graus Decimais 

http://www.dgpc.pt/
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4.11.2.2 Prospeção arqueológica 

Os trabalhos de campo iniciaram-se pela observação da paisagem envolvente permitindo o 
enquadramento espacial da área do projeto. 

Na área da atual unidade industrial as alterações ao projeto ocorrem em espaços artificializados 
(impermeabilizados) ou em áreas ajardinadas. Estas áreas resultam de intensas mobilizações de 
terras realizadas há várias décadas aquando da construção da unidade atualmente existente. 
Nesse locais serão colocados pisos impermeáveis e novas estruturas. De seguida apresentam-se 
fotos de dois dos locais ajardinados que serão intervencionados.  

  

Figura 4.85- Espaços ajardinados que serão artificializados através da colocação de novas estruturas fabris 
(Torre de arrefecimento na imagem à esquerda e NLU na imagem à direita). 

Destaca-se na zona sul a construção de aterro em zona relvada fazendo o prolongamento para a 
parcela adjacente onde unidade será ampliada. 

 
Figura 4.86- Área ajardinada onde se irá implantar a junção com a parcela adjacente. 

Na área de ampliação da unidade industrial, para sul da instalação existente, os trabalhos de 
prospeção arqueológica foram realizados de forma linear. Esta área caracteriza-se pela presença 
de vegetação rasteira, o que condicionou parcialmente a visibilidade do solo. Para além da área 
de expansão foi ainda incluída nos trabalhos a restante área da propriedade na qual a expansão 
será efetuada, a qual apresenta as mesmas características de coberto vegetal e onde se 
encontram as ruínas de uma antiga quinta. 

 
Figura 4.87- Área de expansão (foto à esquerda) e área da propriedade não intervencionada pela expansão 

(foto à direita). 
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Apresenta-se de seguida uma breve descrição destas áreas. Ambas as áreas apresentam 
características semelhantes com vegetação herbácea alta, mais ou menos densa, pontualmente 
com alguma regeneração de espécies arbustivas e onde pontualmente surgem algumas oliveiras. De 
um modo geral a visibilidade do solo é classificada como reduzida, ocasionalmente razoável. Será 
de referir a existência de uma vala, sensivelmente de norte para sul, que corta os sedimentos 
superficiais, até cerca de 0,50m. A observação do corte desta vala permitiu realizar uma análise 
da estratigrafia existente, não tendo sido identificado qualquer vestígio arqueológico. 

Por último será de referir a existência na propriedade de um complexo agrícola, parcialmente em 
ruínas, constituído por: casa agrícola, anexos, poço e tanque, cujas características apontam para 
uma arquitetura de finais do séc. XIX, inícios do séc. XX. Com interesse do ponto de vista 
etnográfico, para além do conjunto, é a existência no interior do armazém agrícola de um lagar de 
vinho. Este local é conhecido como “Casal do Bom Regresso” ou “Contrabandista”. 

 

 

Figura 4.88- Vista do edifício principal, de um poço com sinais de reconstrução em época recente, do 
armazém agrícola, onde se observa a um canto o lagar e pormenor do tanque de receção. 

Em súmula, a prospeção arqueológica desenvolvida não levou à identificação de qualquer 
ocorrência arqueológica, destacando-se no entanto uma ocorrência de carácter etnográfico. 
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4.12 População e saúde humana 

4.12.1  Metodologia 

A área de implantação da LINDE, localiza-se nas imediações do IC2, a cerca de 2 km a norte de 
Alenquer. 

A inserção ao nível da divisão administrativa do território é a seguinte: 

▪ Região Centro (NUT II); 

▪ Sub-região do Oeste (NUT III); 

▪ Concelho de Alenquer; 

▪ União de Freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana).  

Pretende-se conhecer a população nas vertentes sociais e económicas que caracterizam a área, 
direta ou indiretamente afetadas pelo projeto da unidade industrial da LINDE. Esta caracterização 
é fundamental para a compreensão e explicitação das características e dinâmicas do ambiente 
humano suscetíveis de serem afetadas pelo projeto em avaliação. 

A análise adotada para este estudo, feita com base nos dados do INE e IEFP, nomeadamente, 
recenseamentos gerais da população de 2001 e 2011 e estatísticas de desemprego de 2018/2019, 
é realizada sempre que possível à escala da freguesia e do concelho, efetuando-se igualmente 
quando pertinente, um enquadramento à escala da sub-região (Oeste). 

Na definição da área de estudo consideram-se duas escalas de análise: 

▪ A escala sub-regional (Oeste) – em que a caracterização da situação atual se centra num 
conjunto de dimensões, cuja análise desagregada permite, por um lado, obter 
elementos relevantes para o enquadramento e contextualização da área mais restrita de 
intervenção do projeto e, por outro lado, perspetivar os impactes que a existência e 
funcionamento do projeto poderá proporcionar no contexto concelhio. As dimensões 
analisadas são as seguintes: 

o Povoamento e sistema urbano; 

o Estrutura demográfica; 

o Emprego; 

o Poder de compra; 

o Acessibilidades e mobilidade. 

▪ Escala local a qual corresponde à área de intervenção direta do projeto e sua envolvente 
próxima, na qual se fazem sentir os impactes diretos e alguns dos impactes indiretos 
mais relevantes sobre a população e a sua vivência quotidiana, tendo em conta a 
ocupação e uso do território. 

Ao nível da saúde humana, a caracterização é realizada com base num conjunto selecionado de 
indicadores constantes do Perfil Local de Saúde e que, no âmbito do presente estudo se considera 
serem os mais adequados. 

Os Perfis Locais de Saúde foram desenvolvidos no âmbito dos Observatórios Regionais de Saúde dos 
Departamentos de Saúde Pública das cinco Administrações Regionais de Saúde de Portugal 
Continental. 

O município de Alenquer, no qual o projeto em avaliação se localiza, insere-se no Agrupamento dos 
Centros de Saúde (ACeS) do Estuário do Tejo, que além de Alenquer engloba os municípios de Arruda 
dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. 
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4.12.2  Povoamento e sistema urbano 

O concelho de Alenquer é constituído atualmente por 11 freguesias e de acordo com 
Nomenclatura comum das Unidades Territoriais Estatísticas (NUT), encontra-se inserido na sub-
região do Oeste, pertencente à Região Centro. Encontra-se limitado a norte pelos concelhos de 
Azambuja e Cadaval, ao sul pelos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte 
Agraço, a poente pelo de Torres Vedras e a nascente pelo de Azambuja e pelo rio Tejo. 

O concelho de Alenquer com uma superfície territorial de 304,2 km², detinha em 2011, uma 
população de 43 267 habitantes, apresentando uma densidade populacional de 142,2 hab./km2, 
inferior à média dos concelhos que integram a sub-região do Oeste (163,3 hab./km2) e à união de 
freguesias (216,1) (Quadro 4.45). 

Quadro 4.45- Densidades populacionais (2011). 

Unidade territorial Hab./km2 

Oeste 163,3 

Alenquer 142,2 

União freguesias 216,1 

Fonte: (INE, 2011) 

Face às densidades populacionais, constata-se que se está perante unidades territoriais de 
características rurais. No caso da união de freguesias, a densidade populacional revela um caráter 
urbano, superior ao município, com cerca de um quarto da população concentrada na freguesia 
(união de freguesias Santo Estevão e Triana) sede de concelho. 

A estruturação do sistema urbano do concelho de Alenquer é marcada por uma assimetria entre as 
zonas oeste e noroeste e a zona sudeste do concelho. A zona oeste e noroeste encontra-se enquadrada 
pela serra de Montejunto, conferindo-lhe um caracter de isolamento face às principais acessibilidades 
do concelho. A zona sudeste, encontra-se melhor servida por acessibilidades rodoviárias, 
nomeadamente, A1 e EN 1/IC 2, conferindo a esta zona as maiores densidades populacionais com 
destaque para o Carregado (548,6 hab./km2) (CMA, 2008). 

Em 2011, a maioria da população residia em aglomerados populacionais com menos de 2 000 
habitantes (62,5%) e em lugares isolados (5,7 %) (Quadro 4.46). A restante população (31,8%) 
residia em aglomerados com mais de 5000 habitantes, correspondendo à zona sudeste do 
município, com destaque para união de freguesias sede de concelho e união de freguesias de 
Carregado e Cadafais. 

Quadro 4.46- Distribuição percentual da população residente segundo a dimensão dos lugares (2011). 

Unidade territorial Isolados Até 1999 

habitantes 

2000 a 4999 

habitantes 

5000 a 9999 

habitantes 

10000 ou mais 

habitantes 

Oeste 3,1 61,0 9,7 9,8 16,4 

Alenquer 5,7 62,5 0,0 31,8 0,0 

Fonte: (INE, 2011) 

A concentração da população na freguesia de Alenquer (sede de concelho) e Carregado, não é alheia à 
concentração da maioria dos equipamentos e serviços de nível superior, das unidades industriais e 
também devido à proximidade dos principais eixos de acessibilidades com destaque para a EN1/IC2 e 
A1. 
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4.12.3  Estrutura demográfica 

A análise de alguns indicadores demográficos permite concretizar melhor alguns dos aspetos 
referidos anteriormente. O Quadro 4.47 apresenta a variação do volume de população residente 
registada entre 1991 e 2011. 

Quadro 4.47- Evolução da população residente de 1991 a 2011. 

Unidades territoriais 1991 2001 2011 
1991-2001 

(%) 

2001-2011 

(%) 

1991-2011 

(%) 

Oeste 314 390 338 711 362 540 7,7 7,0 15,3 

Alenquer 34 098 39 180 43 267 14,9 10,4 26,9 

União freguesias 7 202 8 870 10 821 23,2 22,0 50,2 

Fonte: (INE, 1991, 2001, 2011);  

Da leitura do quadro verifica-se o acréscimo da população residente em todas as unidades 
territoriais, destacando-se a união de freguesias com uma evolução populacional significativa nas 
ultimas décadas censitárias. 

As dinâmicas demográficas verificadas ao nível do volume da população no concelho de Alenquer, 
não são alheias às boas acessibilidades à proximidade à área metropolitana de Lisboa. 

As razões da evolução populacional podem ser explicadas através do resultado conjunto das 
variáveis demográficas: saldo de crescimento natural e saldo migratório. O saldo de crescimento 
natural é a relação entre os nascimentos e os óbitos. O saldo migratório é a relação entre os 
fluxos de entrada e saída da população. 

Durante a década de 2000 registaram-se no concelho de Alenquer saldos de crescimento natural 
positivos, embora tenham vindo a diminuir de ano para ano (Figura 4.89). 

No que concerne ao saldo migratório, desde 2000 até 2010, que a diferença entre o número de 
entradas e saídas por migração, tem sido positiva. Nos últimos anos, anos de 2011 a 2013 o 
município registou saída de população com maior expressão no ano de 2013. 

 
Figura 4.89- Saldo de crescimento natural e migratório no concelho de Alenquer. 
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Desta avaliação constata-se que o aumento da população residente registada no concelho de 
Alenquer se deve ao maior número de população proveniente de outros municípios. 

Relativamente à estrutura etária da população residente em ambas as unidades territoriais 
constata-se que mais de metade da população residente se encontra em idade ativa (Quadro 
4.48).  

Quadro 4.48- Estrutura etária e Índice de Envelhecimento (2011). 

Unidades territorial 0-14 anos 

(%) 

15-24 anos 

(%) 

25-64 anos 

(%) 

≥ 65 anos 

(%) 

IE 

(%) 

Oeste 15,2 10,3 54,4 20,1 132,6 

Alenquer 16,5 10,2 55,8 17,5 106,2 

União freguesias 17,8 9,5 56,3 16,4 92,3 

Fonte: (INE, 2011) 

À exceção da união de freguesia, as restantes unidades territoriais em análise revelam que em 
média existe uma relação superior do número de idosos face ao número de jovens. Em 2011, no 
município de Alenquer a relação era de 106 indivíduos com mais de 65 anos por cada 100 
indivíduos com menos de 14 anos, evidenciam uma tendência para o envelhecimento da 
população. 

No entanto, analisando a evolução da população residente segundo o grupo etário, constata-se 
que a população tem registado uma tendência para o envelhecimento populacional, que não é 
assegurado pelas camadas jovens, na medida em que as faixas etárias com mais de 65 anos e 
entre os 25 a 64 anos tem vindo a aumentar e as camadas mais jovens a diminuir (Figura 4.90). 

 

Figura 4.90- Variação da população residente segundo o grupo etário. 
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4.12.4  Emprego 

A taxa de atividade no concelho de Alenquer, em 2011 (49,8%), era superior à média dos 
concelhos da sub-região do Oeste (47,4%), tendo registado uma ligeira subida, face a 2001. 
Contudo, na última década censitária, observa-se uma alteração na dinâmica económica do 
concelho de Alenquer, devido à diminuição da taxa de atividade, tendo sido mais significativa na 
união de freguesias (Quadro 4.49). 

Quadro 4.49- População economicamente ativa, taxas de atividade e desemprego (2001 e 2011). 

Unidade Territorial 

Taxa de 
atividade 

Taxa de 
desemprego Empregada 

2011 

Desempregada 2011 

Total 
Procura 1º 
emprego 

Procura de 
novo emprego 

2001 2011 2001 2011 N.º N.º % N.º % 

Oeste 47,6 47,4 5,5 11,4 152 172 19 504 3 271 16,8 16 233 83,2 

Alenquer 49,5 49,8 5,3 10,9 19 230 2 353 375 15,9 1 978 84,1 

União freguesias 52,0 51,3 5,9 10,1 4 988 564 97 17,2 467 82,8 

Fonte: (INE, 2001, 2011);  

Relativamente à taxa de desemprego regista-se um aumento, de forma muito significativa, em 
todas as unidades territoriais analisadas entre 2001 e 2011, destacando-se a sub-região do Oeste 
com maior acréscimo. Este facto foi essencialmente devido ao efeito da crise económica de 2008 
que conduziu o País a um período de assistência financeira. 

Em 2011, observa-se uma clara tendência para o desemprego associado à população em idade 
ativa mais envelhecida, facto constatado, quer pela maior percentagem de população em idade 
ativa à procura de novo emprego (acima dos 82% em todas as unidades territoriais analisadas), 
quer pela informação relativa à própria estrutura etária, na qual se observo uma tendência para o 
envelhecimento da população. 

Com o fim do período de assistência financeira, o país tem vindo a registar uma evolução positiva 
dos indicadores económicos, inclusivamente ao nível do emprego.  

Efetivamente, tendo em conta os dados mais recentes (2019) do emprego/desemprego do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), constata-se que a população desempregada 
registou um decréscimo face a 2011. Segundo os dados estatísticos do IEFP, em 2019, em média, 
o total de desempregados registados no concelho de Alenquer foi de 967 desempregados dos 
quais 94,7% (916 desempregados) estavam à procura de novo emprego e 5,3% (51 
desempregados) procuravam o primeiro emprego.  

Em 2011, o número de desempregados no concelho de Alenquer era de 2353, pelo que, 
comparando os dados de 2019 com os de 2011, verificou-se uma redução de cerca de 58,9% do 
número de desempregados (menos 1386 desempregados). A diminuição do número de 
desempregados não se registou apenas no município de Alenquer, tendo sido transversal à sub-
região do Oeste. 

O efeito do envelhecimento populacional, apesar de pouco expressivo, coloca um desafio, 
nomeadamente na garantia da substituição da população ativa. O índice de renovação da 
população ativa mede a relação entre a população que está a entrar (20 a 29 anos) e a sair do 
mercado de trabalho (55 a 64 anos). 

O concelho de Alenquer apresentava, em 2011, um índice de renovação da população ativa de 
cerca de 103, o que significa que existem 103 jovens, entre os 20 e 29 anos por cada 100 
indivíduos dos 55 aos 64 anos, demonstrando que o concelho está no limite para conseguir 
renovar a sua população ativa (Quadro 4.50). 
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Quadro 4.50- Índice de renovação da população ativa. 

Unidade Territorial 

Índice de renovação da população 

ativa 

2001 2011 

Oeste 128,3 89,4 

Alenquer 142,1 103,4 

União freguesias 130,6 103,2 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011. 
Índice de renovação da população em idade ativa (N.º) – relação entre a população 
que potencialmente está a entrar (20 a 29 anos) e a que está a sair do mercado de 
trabalho (55 a 64 anos). 

Esta constatação é transversal às unidades territoriais em análise, tendo todas registado uma 
redução considerável no índice de renovação da população ativa, face a 2001, com maior 
destaque na sub-região do Oeste. 

Relativamente à população residente ativa empregada por sector de atividade, observa-se, em 
2011, que se trata de uma região com um peso muito significativo do setor terciário, associado à 
prestação de serviços e administração pública e às atividades de comércio, situação já observada 
em 2001. Este setor empregava em 2011 mais de dois terços da população ativa de todas as 
unidades territoriais. O concelho de Alenquer regista valores de terciarização inferiores (69,1%) à 
média dos concelhos da sub-região do Oeste (73,7%) (Figura 4.91). 

A forte terciarização da população ativa no concelho de Alenquer, revela uma proporção superior 
das atividades económicas sobre as atividades sociais.  

Relativamente aos restantes setores de atividade, destaca-se o setor secundário como segundo 
setor mais empregador, em todas as unidades territoriais, mas que não ultrapassam um terço da 
empregabilidade registada em 2011. 

Já ao nível do setor primário, a empregabilidade é pouco relevante no concelho de Alenquer e 
União de freguesias, em 2011, não ultrapassando os 3,2% da população ativa do concelho de 
Alenquer. A união de freguesias é a unidade territorial com menor representatividade deste setor 
(1,3%). 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011. 

Figura 4.91- População residente ativa empregada em 2001 e 2011, segundo os sectores de atividade. 
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Em termos evolutivos, observa-se que apenas no setor terciário aumentou a empregabilidade, 
tendo a União de Freguesias registado a maior subida (31,8%) (Figura 4.92). 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011. 

Figura 4.92- Variação da população ativa entre 2001 e 2011, por sector de atividade. 

Nos restantes setores, primário e secundário, registaram-se decréscimos significativos. Ao nível 
do setor primário, o decréscimo mais significativo registou-se na União de Freguesia (45,1%) 
seguida do concelho (44,2%).  

Relativamente ao setor secundário, registaram-se decréscimos significativos sendo de assinalar o 
decréscimo na sub-região do Oeste (26,4%) seguido do decréscimo no concelho de Alenquer, 
(22,3%).  

Analisando a distribuição da população empregada pelos ramos de atividade que integram os três 
sectores de atividade (Figura 4.93), observa-se que, em 2011, o comércio por grosso e a retalho 
(G), a indústria transformadora (C), as atividades de Transporte e Armazenagem (H) e a 
construção (F), são os ramos de atividade de maior empregabilidade no concelho de Alenquer, 
empregando um total de 56,6% da população ativa. 

De destacar, a importância do ramo do comércio, como o ramo de maior empregabilidade em 
todas as unidades territoriais analisadas. Ao nível da união de freguesias destaca-se uma 
tendência semelhante ao concelho, com as atividades comerciais e industria transformadora 
como os dois ramos de atividade mais empregadores. 

O comportamento da população empregada no concelho de Alenquer, apresenta algumas 
diferenças relativamente à média dos concelhos que integram a sub-região do Oeste, desde logo 
pela importância que a indústria transformadora (C) detém no concelho, superior ao observado 
para a sub-região. 

Ao nível dos ramos de atividade onde a LINDE se insere (20 - Fabricação de produtos químicos e 
de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos), constata-se que é pouco 
significativo, empregando cerca de 3,3 % da população ativa do concelho de Alenquer.  

De acordo com os dados do INE, a atividade ‘Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas ou artificiais (Ramo 20)’, em 2011, empregava 115 pessoas no concelho de Alenquer. 
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Tendo em conta que a LINDE emprega 44 pessoas, constata-se que esta unidade contribui para o 
emprego de 38% das pessoas a laborar neste ramo de atividade no concelho de Alenquer. 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011.  

Figura 4.93- População ativa empregada, segundo a classificação das atividades económicas (CAE-
Rev.3)(2011). 

Classificação segundo o CAE-Ver.3: 
A - Agricultura, Produção animal, caça, floresta e pesca 
B – Indústrias extrativas 
C – Indústrias Transformadoras 
D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 
F – Construção 
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos  
H – Transportes e armazenagem 
I – Alojamento, restauração e similares 
J – Atividades de informação e comunicação 
K - Atividades financeiras e seguros 
L – Atividades imobiliárias 
M – Atividades de consultadoria, cientificas, técnicas e similares 
N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio 
O - Administração pública, defesa e segurança social 
P – Educação 
Q – Atividades de saúde e apoio social 
R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 
S – Outras atividades de serviços 
T – Atividades familiares empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio  
U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

4.12.5  Poder de compra 

Para análise do poder de compra, toma-se como referência o Indicador de Poder de Compra per 
Capita (IPC), construído pelo Instituto Nacional de Estatística. Este indicador é construído com 
base na análise de 20 variáveis, incluindo contribuições fiscais, rendimento coletável, valores de 
movimentos financeiros, indicadores de conforto, nível de instrução, equipamentos, número e 
dimensão das empresas, densidade populacional, entre outros. 

O Indicador compara as regiões e os concelhos com um padrão de referência (Portugal = 100), 
sendo que em 2017, os concelhos com maior IPC eram Lisboa (219,6), Porto (157,8) e Oeiras 
(156,5). O concelho do continente com menor poder de compra era Tabuaço (55,3). 

Tendo em conta a sua composição, pode considerar-se, de forma mais ampla, o IPC como um 
indicador geral do “desenvolvimento” socioeconómico e, em certa medida, sociocultural, dos 
concelhos e um indicador da posição relativa de cada um na escala de desenvolvimento. 
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O concelho de Alenquer apresentava, em 2017, um valor de IPC (89,2) abaixo do padrão de referência 
(100,0) ocupando a septuagésima quinta posição (Figura 4.94). De 1993 a 2007 o IPC do concelho 
registou uma tendência de crescimento, tendo atingindo em 2007 o maior valor (93,0). De destacar que 
de 2007 a 2017 o IPC do concelho registou ligeiras variações.  

 
Fonte: PORDATA (2020) 

Figura 4.94- Poder de Compra per capita (1993 a 2011). 

4.12.6  Acessibilidade e mobilidade 

Acessibilidades 

O concelho de Alenquer, é servido por acessos rodoviários e ferroviários. Em termos de rede 
rodoviária, o concelho de Alenquer, apoia-se na rede que foi planeada para servir o litoral do país. 
Trata-se de uma rede linear que ao longo do seu percurso permite o acesso a eixos estruturantes 
a partir dos quais se estabelece a ligação a todas as regiões do País e à rede internacional. 

Localizada a cerca de 47 km de Lisboa, 30 km de Torres Vedras e a cerca de 9 km do Carregado, 
tem uma localização geográfica privilegiada, pelo facto de estar inserido numa região com uma 
excelente rede de acessibilidades tão diversificada, das quais se destacam (Figura 4.95): 

▪ A1 - Auto-Estrada 1 pertencente à rede fundamental, estabelece a ligação de Porto a 
Lisboa;  

▪ A10 - Auto-Estrada 10 pertencente à rede fundamental, estabelece a ligação da CREL a 
Benavente no nó da A10 com a A13; 

▪ IC2 – Pertencente à rede complementar, estabelece a Ligação de Lisboa ao Porto;  

▪ EN 1 - Estrada Nacional 1, estabelece a ligação Alenquer-carregado-Vila Franca de Xira; 

▪ EN 9 – Estrada Nacional 9, estabelece a Ligação Sintra-Alenquer, passando por Torres 
Vedras. 
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Figura 4.95- Rede de acessibilidades. 

Os eixos rodoviários, pertencentes à rede fundamental de estradas (Auto-Estradas), são vias de 
comunicação com maior interesse nacional, uma vez que servem de apoio a toda a rede 
rodoviária nacional assegurando a ligação entre os centros urbanos com influência supra-distrital 
e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras. 

Na região em análise a rede fundamental de estradas apresenta um perfil transversal de 2x3 vias 
com separador central e um bom estado de conservação do pavimento betuminoso. Possui 
elevada capacidade dado que foi dimensionada para um nível de serviço B (conforme o Decreto-
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lei nº 222/98 de 17 de julho), isto é, assegura correntes de tráfego estáveis e permite uma 
razoável circulação aos condutores. De salientar, que a sul do Carregado, a partir do cruzamento 
com a A10, a A1 apresenta um perfil transversal de 2x4 vias. 

As estradas nacionais (EN 1, EN 9 e EN 10), integram a rede complementar de estradas, 
apresentam um perfil transversal de 2x1 via e um bom estado de conservação do pavimento 
betuminoso. De acordo com o Decreto-lei n.º 222/98 de 17 de Julho, acima referido, que 
regulamenta o PRN de 2000, os eixos que constituem a rede complementar de estradas devem 
assegurar um nível de serviço C, ou seja, condições de circulação relativamente estáveis, embora 
com restrições quanto à velocidade e a ultrapassagens. 

Neste contexto, a rede viária nas imediações da área de implantação da LINDE apresenta boas 
características técnicas, um bom estado de conservação, e o dimensionamento delas confere-lhes 
uma grande reserva de capacidade, conferindo um largo período de operacionalidade. 

A área de implantação da unidade industrial da LINDE, encontra-se bem localizada face aos eixos 
rodoviários acima referidos. O principal acesso rodoviário é a EN 1/IC2, a qual permite um acesso 
rápido à A1 e A10, a sul.  

Neste contexto, a rede viária nas imediações desta área de implantação da LINDE apresenta boas 
características técnicas, um bom estado de conservação, e o dimensionamento delas confere-lhes 
uma grande reserva de capacidade, conferindo um largo período de operacionalidade. 

Além da rede de estradas, a região é servida pela rede ferroviária nomeadamente linha do norte, 
que faz a ligação de Lisboa ao Porto. De acordo, com informação constante do diretório da rede 
para 2020, trata-se de uma rede eletrificada através da qual circulam quer composições de 
mercadorias quer de passageiros. 

Em suma, a área de implantação da LINDE apresenta uma localização privilegiada face à rede de 
acessibilidades, que proporcionam uma grande proximidade às principais interfaces de 
mercadorias e passageiros da região. 

Mobilidade 

A caracterização da mobilidade é efetuada com base no estudo das deslocações pendulares da 
população residente no concelho de Alenquer. A análise das deslocações pendulares, 
nomeadamente através da informação relativa ao tempo gasto e os meios de transporte 
utilizados nos percursos casa-escola e casa-trabalho, assume um papel importante na avaliação 
das condições de vida da população. 

De acordo com os censos de 2011, a percentagem da população residente no concelho de 
Alenquer que trabalha ou estuda noutro município é de 33,5%, correspondendo a 14 494 
habitantes da população residente. Ao nível das freguesias, constata-se que a proporção da 
população que trabalha ou estuda noutro município é ligeiramente inferior à do município de 
Alenquer. Na União de Freguesias de Alenquer a proporção é de 31,2% da população residente 
(3.376 habitantes), a deslocar-se para outro município para trabalhar ou estudar.  

Face às deslocações pendulares da população para outros municípios, os fluxos no interior do 
município de Alenquer são da ordem dos 66%, facto que se explica pela elevada concentração de 
atividades económicas. A duração média das deslocações pendulares da população residente 
(empregada ou estudante) do concelho de Alenquer, é de 22,3 minutos. Ao nível da freguesia a 
duração das deslocações é ligeiramente inferior fixando-se, em 2011, em 20,8 minutos. 

As deslocações pendulares, no concelho de Alenquer, são maioritariamente efetuadas através do 
uso do automóvel ligeiro como condutor ou como passageiro (65,3%), sendo que 47,8% das 
deslocações em automóvel ligeiro são efetuadas como condutor (Figura 4.96). 
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Figura 4.96- Principal meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares. 

Quanto à União de Freguesias de Alenquer, a utilização o transporte ligeiro nas deslocações 
pendulares é ligeiramente superior (71,3%), sendo que 51,2% das deslocações em automóvel 
ligeiro são efetuadas como condutor. 

O uso de transportes coletivos públicos (autocarro, transporte coletivo da empresa ou da escola e 
comboio), é responsável por 19,9% das deslocações pendulares do município e 14,6% das 
deslocações da freguesia. O transporte coletivo mais utilizado é o autocarro, quer no município 
quer na freguesia representando 11,6% e 8,8%, respetivamente. O comboio é utilizado por 3,4% 
da população nas deslocações pendulares do município e 3,7% na freguesia. 

No município de Alenquer o serviço público de transporte rodoviário de passageiros, é assegurado 
pelas empresas Barraqueiro-Transportes S.A., rodoviária do Tejo, S.A. e a CP. A Barraqueiro-
Transportes S.A, realiza serviços de transporte quer nas deslocações internas quer na ligação com 
outros municípios. A Rodoviária do Tejo assegura o serviço das deslocações de Alenquer para 
outros municípios.  

A CP permite a ligação de Alenquer a outros municípios por via ferroviária. Com a CP a ligação é 
estabelecida através da linha do Norte, sendo servido pelas estações de Azambuja e Castanheira 
do Ribatejo e pelos apeadeiros de Vale do Carregado e Vila Nova da Rainha.  

4.12.7  Comunidade local 

Nos pontos anteriores procurou-se desenvolver uma análise de enquadramento da área de 
implantação da LINDE nas dinâmicas socioeconómicas e socioterritoriais da sub-região do Oeste. 

De seguida, procede-se, a uma análise mais localizada referente à área de intervenção da LINDE e 
sua envolvente próxima. 

A área de intervenção direta da LINDE, desenvolve-se nas imediações da EN1/IC2 e caracteriza-se 
por uma ocupação diversificada, existindo na sua envolvente, áreas de floresta, agricultura, áreas 
de vegetação espontânea e áreas artificializadas que correspondem na realidade a áreas de 
ocupação industrial e habitacional.  

Na envolvente próxima da LINDE encontram-se algumas áreas urbanas sobretudo a norte, 
nomeadamente Cheganças a 650 m e a sul, Camarnal a 1 600 m. Estes aglomerados populacionais 
caracterizam-se por uma ocupação dispersa ao longo da rede de acessibilidades que lhes dão 
acesso, nomeadamente EN 1/IC2 e EM 522 (Figura 4.97). 

De salientar, ainda, a presença de unidades industriais a norte e sul da área de implantação da 
LINDE, e a presença de um conjunto de habitações dispersas. 

De acordo com os dados disponíveis do INE para as unidades territoriais de menor dimensão 
(subsecção estatística), em 2011, residiam nestes aglomerados 1 254 habitantes, 661 habitantes 
em Cheganças e 593 habitantes em Camarnal.  
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Nas subsecções que confinam com a unidade industrial da LINDE, em 2011, residiam 269 
habitantes, distribuídos por 126 edifícios e 136 alojamentos (Figura 4.97). 

A via rodoviária que permite a acessibilidade à unidade industrial da LINDE é a EN 1/IC2 que por 
sua vez possibilita a ligação à rede de estradas fundamental. A partir deste eixo são necessários 
percorrer cerca de 6,8 km para aceder à A1, a sul. 

 
Figura 4.97- População residente nas subsecções estatísticas em torno da LINDE, em 2011. 

4.12.8  Saúde Humana 

O município de Alenquer, no qual o projeto em avaliação se localiza, insere-se no Agrupamento dos 
Centros de Saúde (ACeS) do Estuário do Tejo, que além de Alenquer engloba os municípios de Arruda 
dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. 
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O ACeS do estuário do Tejo abrange uma população residente de 244 377 habitantes, a que 
corresponde uma densidade populacional de 165 hab./km2.  

Entre os censos de 2001 e 2011 a população do ACeS aumentou cerca de 13%. O índice de 
envelhecimento tem vindo a aumentar, mas com valores inferiores ao do Continente. A esperança 
de vida à nascença tem vindo a aumentar em ambos os sexos e é sobreponível do valor do 
Continente, sendo de 79,6 anos (triénio 2015-2017). A taxa de natalidade, também tem vindo a 
aumentar, apresentando valores superiores aos do Continente (ACes Estuário do Tejo, 2016). 

Os indicadores de saúde considerados no presente estudo são os seguintes: 

▪ Proporção de nascimentos pré-termo - (Nº de nados vivos de gestações com menos de 37 
semanas / Nº total de nados vivos, numa determinada área geográfica e num determinado 
período de tempo) x 100; 

▪ Taxa de mortalidade infantil - (Nº total de óbitos de crianças com menos de um ano de idade / 
Nº de nados vivos) x 1000; 

▪ Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte (todas as idades) - (Nº de 
óbitos por grandes causas / Nº total de óbitos, numa determinada área geográfica e num 
determinado período de tempo) x 100; 

▪ Taxa de mortalidade padronizada pela idade (< 75 anos) - Valor que permite a comparação de 
mortalidade por grupos de causas de morte entre diferentes regiões, retirando o efeito que a 
variável idade tem sobre a mortalidade, num determinado período de tempo; 

▪ Morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários - Nº de utentes com diagnóstico ativo na lista de 
problemas, de acordo com a classificação ICPC-2 /Nº total de utentes com inscrição cativa no 
ACeS(Região) na data de referência do indicador) x 100. 

A proporção de nascimentos pré-termo no triénio 2014-2016, foi de 7,9% no ACeS do Estuário do 
Tejo, encontrando-se abaixo dos valores da Região de Lisboa e Vale do Tejo (8,2 %) e igual à do 
Continente (7,9 %). A proporção de crianças com baixo peso à nascença (8,2% no triénio 2014-
2016) apresenta uma tendência global crescente, de forma ligeiramente inferior à Região de 
Lisboa e vale do Tejo e Continente (8,8% em ambas os casos). 

A mortalidade infantil registada no ACeS do Estuário do Tejo, apresenta uma tendência estável 
desde 2002 até 2014, e os valores registados têm amplas variações devido ao pequeno número 
anual de óbitos (Figura 4.98). 

 
Figura 4.98- Evolução da taxa de mortalidade infantil (/1000 nados vivos), 1996-2016 (média anual por 

triénios) (Fonte: ACeS Estuário do Tejo, 2017). 

Nos dois últimos triénios, 2010-2012 e 2012-2014, a taxa de mortalidade prematura (<75 anos), 
padronizada para a idade, por todas as causas de morte, foi, no ACeS do Estuário do Tejo, inferior 
à da Região Lisboa e Vale do Tejo e superior à do Continente, sem significância estatística. 



 

 

Pág. 192 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e 
ambos os sexos, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, as doenças do aparelho circulatório, 
seguidas dos tumores malignos e das doenças do aparelho respiratório (Figura 4.99). 

 

Figura 4.99- Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte no triénio 2012-2014 para 
todas as idades e ambos os sexos (Fonte: ACeS Estuário do Tejo, 2017). 

A taxa de mortalidade padronizada pela idade (< 75 anos), em ambos os sexos no ACeS do Estuário do 
Tejo, apresenta, para a maioria das causas de morte, valores inferiores relativamente à Região de 
Lisboa e Vale do Tejo. A exceção está nos tumores malignos do cólon e do rim; doenças do sistema 
nervoso; doenças do aparelho respiratório; sintomas, sinais e achados anormais e acidentes de 
transporte, que apresenta, na mortalidade prematura para ambos os sexos, valores superiores aos da 
Região de Lisboa e Vale do Tejo, nos dois últimos triénios. 

De salientar, que as principais causas de morte prematura, no sexo masculino, padronizada para a 
idade, são, por ordem decrescente: doenças cerebrovasculares; doenças do aparelho digestivo; o 
tumor maligno do cólon; o tumor maligno do estômago. No sexo feminino, as principais causas de 
morte são: doenças cérebro vasculares; tumor maligno da mama e doenças do aparelho respiratório. 

Na morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários, medida pela proporção de inscritos com 
diagnóstico ativo de ICPC-2 (Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários), 
destacam-se os problemas: de hipertensão (maior proporção nas mulheres: 18,2% contra 16,9% 
dos homens), alterações do metabolismo dos lípidos (com proporções semelhantes, 13,8% nas 
mulheres e 13,7% nos homens), perturbações depressivas (maior proporção nas mulheres: 12,7% 
contra 3,6% dos homens), obesidade (maior proporção nas mulheres: 8,0% contra 6,3% dos 
homens), e diabetes (Figura 4.100). 
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Figura 4.100- Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACeS Estuário do Tejo, por sexo 
(dezembro 2016) (Fonte: ACeS Estuário do Tejo, 2017). 

4.13 Evolução da situação de referência sem projeto 

A evolução da situação de referência de uma determinada área encontra-se muito dependente 
dos instrumentos de gestão territorial em vigor a que se associam fatores exógenos difíceis de 
controlar e prever, entre os quais se destacam as alterações nas dinâmicas macroeconómicas e a 
capacidade que os próprios municípios têm de influenciar a captação de investimentos. 

No caso em análise, o instrumento de gestão territorial que de forma mais significativa influencia 
o desenvolvimento futuro do território é o PDM de Alenquer. Salienta-se que a área de 
implantação do projeto bem como parte da área envolvente está vocacionada para a atividade 
industrial na medida em que, de acordo com a planta de ordenamento do PDM, está qualificada 
como espaço como ‘espaço industrial’, pertencente à tipologia de solo urbano. 

Salienta-se no entanto que o PDM, aprovado em 1995, se encontra em processo de revisão 
estando, segundo informação da CM de Alenquer, a proposta de plano a ser elaborada, não sendo 
de todo exequível, estabelecer um prazo para a sua aprovação e respetiva publicação. Tendo em 
conta a complexidade dos trabalhos que envolve a revisão do PDM, bem como, o facto de os 
mesmos serem objeto de análise e parecer por parte das diversas entidades que compõem a 
Comissão Consultiva do processo de revisão do PDM, não pode ainda esta Câmara Municipal se 
pronunciar, em rigor, quanto à classificação de uso do solo para a área em questão. 

Ora, tendo em conta a alteração do contexto, urbanístico, socioeconómico, cultural, ambiental e 
jurídico que sustentou a elaboração do PDM em vigor, é expectável que as estratégias de 
desenvolvimento da revisão do PDM possam vir a ser alteradas, pelo que não é difícil perspetivar 
a evolução da área em estudo com base no PDM. 

De seguida apresenta-se uma descrição do que, face ao conhecimento atual, é expectável a curto 
prazo vir a acontecer na área de estudo, mesmo que o presente projeto em avaliação não seja 
implementado. 

 

 



 

 

Pág. 194 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Quadro 4.51- Evolução da situação de referência sem projeto. 

Fator Evolução previsível da situação de referência  

Clima e Alterações 
Climáticas 

Alterações climáticas em consonância com as projeções para esta área geográfica. 
Sendo de natureza global não encontram fronteira entre a área de implantação do 
projeto e a área envolvente independentemente da qualificação do solo em vigor: 
subida da temperatura média anual; aumento do número de dias muito quentes 
com maior frequência de ondas de calor; diminuição da precipitação média anual; 
secas mais frequentes e intensas; aumento dos fenómenos extremos em particular 
de precipitação intensa ou muito intensa. 

Geologia e 
geomorfologia 

Poderão ocorrer alterações geomorfológicas na sequência de intervenções relativas 
à implementação de novas indústrias/áreas de armazenagem na área de ‘espaço de 
industrial’. Estas alterações face à geomorfologia local não serão significativas. 

Na área mais alargada não inserida em ‘Espaço industrial’ é previsível que não 
ocorram alterações geológicas/geomorfológicas. 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

Presumível aumento a prazo do número de captações (furos) para abastecimento de 
água de novas unidades industriais. Nesse cenário caso venham a ser licenciadas 
novas captações ocorrerá um aumento da pressão sobre o aquífero. 

A construção de novas indústrias conduzirá ao incremento da área 
impermeabilizada, o que se traduz numa diminuição da recarga do aquífero. 

Dependendo das medidas de gestão de efluentes e das escorrências superficiais 
resultantes das áreas impermeabilizadas, localmente poderá ocorrer uma 
degradação da qualidade da água subterrânea. 

Recursos Hídricos 
superficiais 

Na generalidade da área afeta a ‘espaço industrial’ poderá ocorrer um incremento 
das escorrências superficiais por via das águas pluviais que resultam do aumento da 
área impermeabilizada à medida que vão sendo construídas novas 
indústrias/infraestruturas. Essas águas pluviais serão encaminhadas para a rede 
hidrográfica local, nomeadamente para a ribeira do Luado. 

Não são expectáveis alterações relevantes ao nível da qualidade da água superficial 
face às exigências legais no tratamento dos efluentes oriundos dessas unidades na 
medida em que esses serão encaminhados para o sistema de tratamento, antes de 
serem rejeitados no meio recetor. 

Solos e uso do solo 

No ‘espaço industrial’ ainda não artificializado preconizam-se alterações ao nível dos 
solos nomeadamente pela sua destruição e impermeabilização devido à implantação 
de novas indústrias na área dedicada às atividades económicas. 

Na zona envolvente à área industrial atualmente ocupada por áreas agrícolas, 
pastagens naturais, sobreiral, etc. é expectável que a generalidade desses usos se 
mantenham. Existe a possibilidade das áreas de pastagem natural e alguns terrenos 
agrícolas, face ao abandono virem a ser ocupados por vegetação arbustiva, numa 
primeira fase e, posteriormente, até com vegetação arbórea autóctone como tem 
vindo a acontecer com o sobreiro. 

Ambiente sonoro 

Tendo em consideração que a LINDE se localiza numa zona industrial, poderá existir a 
possibilidade de esta vir a ser ocupada por atividades mais ruidosas o que pode 
incrementar os níveis sonoros. Salienta-se ainda a possibilidade de aumento de 
tráfego nas vias rodoviárias da envolvente. Neste cenário e face à localização dos 
recetores sensíveis são expectáveis incumprimentos legislativos derivados destas 
atividades principalmente a oeste da LINDE, onde já existem valores elevados de 
ruído. 
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Fator Evolução previsível da situação de referência  

Qualidade do ar 

A área classificada pelo PDM como ‘espaço industrial’ terá uma crescente  tendência 
de vir a ser ocupada por atividades industriais que em função da sua natureza 
poderão ou não possuir emissões para a atmosfera. A essas atividades associa-se um 
incremento de tráfego rodoviário (ligeiro e pesado) também indutor de emissão de 
poluentes para a atmosfera. 

Biodiversidade 

A tendência futura de artificialização das áreas afetas aos espaços industriais 
diminuirá a área de biótopo disponível para as espécies e incrementará a 
perturbação nessa área. Ocorrerá assim uma diminuição local da área de ocorrência 
de um conjunto alargado de espécies. Trata-se no entanto de espécies comuns. 

Acresce ainda a problemática atualmente já existente na área de estudo e que se 
relaciona com a presença de espécies exóticas invasoras com destaque para a cana 
que é muito comum em toda a área envolvente ao local de implantação do projeto. 
Localmente esta espécie tenderá a formar núcleos cada vez mais densos. 

Paisagem 

É expectável um incremento de artificialização da área classificada como de uso 
industrial através da colocação de estruturas industriais, nomeadamente armazéns. 
Contudo, não será previsível que essas alterações venham a ter grandes 
repercussões na qualidade paisagística local, a menos que as suas alturas e 
volumetrias sejam manifestamente superiores às atualmente existentes. 

Arqueologia 

Sem alteração previsível, na medida em que no próprio local do projeto não foram 
descritos valores patrimoniais pelo que no futuro outras atividades neste local não 
terão implicações sobre o património. 

Na área imediatamente adjacente a bibliografia consultada não identifica quaisquer 
valores patrimoniais classificados. 

Face ao exposto, verifica-se que a evolução da situação de referência na ausência de 
Projeto, a prior, não representa qualquer tipo de ameaça para o património 
arqueológico, arquitetónico e etnográfico 

População e saúde 
humana 

Na ausência do projeto em avaliação e face à informação existente, a evolução 
previsível da área de implantação é a curto prazo manter-se com as condições 
referidas na caracterização da situação atual. 

A evolução está muito dependente da evolução das dinâmicas económicas nacionais 
que influenciarão a ocupação do espaço e da capacidade que o município terá para 
fixar investimento, não sendo expetável que a atual situação de referencia seja 
alterada a curto prazo. 

 

Assim, no global, tendo em consideração as características atuais da área de estudo e as 
estratégias preconizadas nos instrumentos de gestão do território, nomeadamente no PDM de 
Alenquer que estipula o regime de uso e ocupação do solo, independentemente da 
implementação do projeto é expectável uma tendência de ocupação industrial do espaço 
atualmente classificado como ‘espaço industrial’. 
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5. Análise de Impactes 

5.1 Metodologia Geral 

5.1.1 Ações suscetíveis de causar impacte 

De seguida identificam-se as principais ações suscetíveis de causarem impacte no âmbito da 
implementação do projeto em avaliação. Estas ações serão adiante tidas em consideração no 
âmbito da análise de impactes em cada uma das componentes consideradas neste estudo. 

São consideradas as atividades relacionadas com a fase de construção e com o 
funcionamento/presença do projeto. 

Relativamente à fase de desativação deste projeto, não é expectável que esta venha a ocorrer a 
médio prazo na medida em que se trata de um projeto que será de muito longo prazo, uma vez 
que este se constituirá como uma infraestrutura de extrema importância quer ao nível de 
produção quer ao nível logístico da empresa com atividade a nível nacional. 

Quadro 5.1- Atividades suscetíveis de causar impacte. 

Atividade  Descrição 

Fase de Construção 

Desmatação 

Previamente às operações de movimentação de terras proceder-se-à limpeza da 
vegetação existente, maioritariamente herbácea, na área de expansão na qual 
ocorrerão as operações de terraplenagem. 

Nos locais interiores da instalação existente, quando as intervenções decorrem 
em espaço verde, a vegetação ornamental presente será retirada. 

Terraplenagens: 
Escavação e Aterro 

Na área de expansão proceder-se-á decapagem da terra vegetal seguindo a 
operação de aterro. Serão necessários 8350 m3 de materiais inertes para que a 
área de expansão atinja as cotas definidas em projeto (sensivelmente entre as 
cotas 34,8 e 36,5m). A operação de aterro terá uma duração prevista de 4 
semanas. 

Nos locais do interior da instalação existente a mobilização de solos será 
insignificante, prevendo-se a realização de uma pequena escavação 
imediatamente a norte do local de implantação do novo telheiro de sorting 
(profundidade máxima 0,5 m) e um ligeiro aterro (máximo 0,2 m) na zona da 
nova bolsa de estacionamento junto ao portão 3. Nos locais onde serão 
instalados novos equipamentos/telheiros/edifícios será necessário proceder à 
escavação para colocação dos alicerces das infraestruturas (até 2 m de 
profundidade) 

Movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados 

No decurso da obra será utilizado um conjunto de maquinaria pesada sendo o 
maior número utilizado nas operações de movimentações de terras para 
expansão da instalação. Durante esse período prevê-se a utilização de 1 giratória 
1 cilindro,1 retroescavadora e 7 camiões basculantes. Com exceção dos camiões 
que servirão o transporte dos materiais de aterro a partir da área de 
empréstimo, as restantes máquinas serão utilizadas em exclusivo no local da 
obra. 

A área de empréstimo é uma pedreira localizada a cerca de 12 km do local do 
projeto. Tendo em conta o volume de terras necessário para o aterro e o volume 
médio de transporte de um camião basculante, deverão ser necessários 417 
movimentos de entrada e igual número de saída entre a pedreira e a obra. 
Salienta-se no entanto que esses movimentos se concentrarão durante um 
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Atividade  Descrição 

período de 4 semanas. 

Além destes movimentos ocorrerá, ao longo do restante período de obra, a 
circulação de viaturas associadas ao transporte de materiais e equipamentos 
para as restantes intervenções, assim como de veículos associados aos operários 
envolvidos. Desconhece-se com rigor o número de veículos envolvido. 

Construção/demolição, 
infraestruturação e 
instalação dos 
equipamentos 

Na área de expansão, após a realização das operações de terraplenagem 
procede-se à construção do edifício/armazém, à infraestruturação da área, à 
pavimentação (impermeabilização) e, por fim, à demarcação das áreas de 
armazenagem. 

Na área da instalação existente procede-se ao desmantelamento da unidade de 
hidrólise de hidrogénio, à demolição do telheiro existente na área dos gases e ao 
desmantelamento da unidade de hidrogénio. Serão instaladas as novas unidades 
e respetivos equipamentos no seu interior. Procede-se às ligações das 
infraestruturas existentes com as infraestruturas de abastecimento e drenagem 
da área de expansão. 

Instalação/operação e 
desativação do estaleiro 

No início da fase de construção será instalado um estaleiro de apoio à obra, o qual será 
instalado numa área adjacente ao local de expansão da instalação. 

Fase de Funcionamento 

Funcionamento/presenç
a da unidade 

O funcionamento da instalação será em tudo idêntico ao atualmente existente, 
nomeadamente no que respeita ao regime de funcionamento e ao processo 
produtivo. O aumento da capacidade instalada na ASU na sequência da 
instalação do liquefator de azoto representa um incremento na emissão de 
efluente líquido, duas novas fontes de ruído e uma fonte difusa. 

Resumidamente há que referir que:  

▪ A expansão da unidade não introduz novas fontes fixas de emissão para a 
atmosfera. Nos últimos dois anos ocorreu inclusivamente a eliminação de 
duas fontes fixas; 

▪ Ocorrerá um incremento expectável do consumo de água (mais 
16 096 m3/ano) associado à nova unidade de liquefação de azoto. A este 
valor acrescem 49 m3 utilizados na rega dos espaços verdes, na medida em 
que estes deixarão se ser regados com água resultante do processo 
(efluente); 

▪ Ocorrerá um incremento de efluente líquido a descarregar na ribeira do 
Luado (mais 6971 m3/ano para a capacidade instalada) 

▪ Existirão novas fontes de ruido associadas ao centro de enchimento de 
gases medicinais e à unidade NLU (mais 4 fontes); 

▪ Ocorrerá um aumento da capacidade de armazenagem de substâncias 
perigosas; 

▪ A área de construção e a área impermeabilizada aumentará. 

Circulação de veículos 
pesados 

Tendo em conta as alterações realizadas, sobretudo ao nível da unidade de 
separação de ar, centro de enchimentos de gases medicinais e criação de áreas 
de armazenagem estima-se um incremento anual possível de 3417 veículos 
pesados (passando de 10592 para 13489 ) incluindo-se aqui quer os veículos 
cisterna quer os veículos que transportam garrafas. 

Ao nível dos veículos ligeiros, essencialmente trabalhadores, o acréscimo será de 
2 veículos/dia, o correspondente ao incremento do número de trabalhadores. 

A análise de impactes em cada uma das componentes em avaliação será desenvolvida, de um 
modo geral, considerando as seguintes etapas:  
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▪ Referência às atividades/ações com potencial impacte sobre a componente em 
avaliação;  

▪ Identificação dos impactes associados às atividades consideradas; 

▪ Determinação das características dos impactes; 

▪ Determinação da significância dos impactes provocados pelas ações ou atividades 
consideradas. 

5.1.2 Características dos impactes 

São considerados impactes todas as modificações relevantes à situação de referência atual e 
perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas às atividades do projeto. 

As características dos impactes identificados contempladas na análise de cada componente 
apresentam-se no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2- Características dos impactes propostas para avaliação. 

Características do impacte Descrição 

Efeito 

(refere-se aos efeitos 
benéficos ou 
adversos) 

Positivo  
Quando a ação introduz efeitos benéficos num determinado aspeto ou fator 
ambiental 

Negativo 
Quando a ação introduz efeitos adversos num determinado aspeto ou fator 
ambiental 

Natureza 

(refere-se à origem 
do impacte) 

Direta 
Quando o impacte decorre de atividades ou ações realizadas no âmbito do 
projeto. Corresponde a uma simples relação causa-efeito 

Indireta 
Quando o impacte decorre de uma reação secundária ou quando é parte de 
uma cadeia de reações 

Probabilidade 

(refere-se à 
possibilidade do 
impacte ocorrer) 

Certo O impacte ocorre com toda a certeza 

Possível Não existe certeza que o impacte possa ocorrer 

Duração (refere-se ao 
tempo de atuação do 
impacte) 

Temporário 
Quando o impacte ocorre num determinado período de tempo cessando 
com o término da ação origem do impacte 

Ocasional 
Quando o impacte ocorre em intervalos de tempo não regulares em função 
das condições ambientais/operacionais do projeto não sendo possível 
definir qualquer periodicidade. 

Permanente 
Quando o impacte se faz sentir de forma contínua durante todo o tempo de 
vida do projeto e/ou para lá deste 

Extensão 

(Refere-se à 
distribuição e 
dimensão da área 
afetada) 

Isolado Quando apenas ocorre no local em que a ação decorre 

Restrito Quando ocorre no local em que a ação decorre e área adjacente  

Abrangente 
Quando ocorre muito para lá do local de ocorrência da ação alcançando 
assim uma abrangência regional ou até mesmo nacional. 

Intensidade 

Muito baixo Traduz o grau de modificação do meio ambiente ou seja reflete a 
interferência da ação sobre o aspeto ou fator ambiental em análise, 
relacionando-se estritamente com a relevância da perda/afetação 
ambiental em causa. É definido de forma individual para cada um dos 
fatores ambientais em análise. Os critérios de avaliação são apresentados 
nas secções respeitantes à avaliação de impactes de cada um dos fatores 
ambientais. 

Baixo 

Médio 

Alto 

Magnitude 

Reduzida 

Refere-se à grandeza em escala espacial (extensão) e temporal (duração) e é 

obtida de acordo com a matriz apresentada no Quadro 5.3. 
Moderada 

Elevada 
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A magnitude do impacte é obtida através da matriz apresentada no Quadro 5.3. 

Quadro 5.3- Critérios de avaliação da magnitude de um impacte. 

Duração 
Extensão 

Isolado Restrito Abrangente 

Permanente Moderada Moderada Elevada 

Ocasional Reduzida Moderada Moderada 

Temporário Reduzida Reduzida Moderada 

 

A avaliação da significância de cada um dos impactes identificados é realizada de acordo com a 
combinação entre os níveis de magnitude do impacte e a sua intensidade. Os impactes poderão 
ser classificados em quatro níveis: insignificante (I), pouco significativo (PS), significativo (S) e 
muito significativo (MS) de acordo com a matriz apresentada no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4- Critérios de avaliação da significância de um impacte e identificação da matriz de cores a 
utilizar na apresentação da síntese dos impactes. 

Magnitude 
Intensidade 

Muito baixa Baixa Média  Alta 

Elevada PS S MS MS 

Moderada I PS S MS 

Reduzida I I PS S 

Após a descrição e avaliação da significância dos impactes será apresentada uma síntese dos 
impactes do projeto. 

É ainda efetuada uma avaliação dos efeitos cumulativos do projeto tendo em conta as alterações 
causadas pelo projeto em combinação com outras ações humanas, passadas, presentes ou 
futuras. Trata-se de impactes de natureza aditiva, iterativa, sinergética ou irregular (imprevisível), 
gerados por ações que individualmente possam ser insignificantes, mas coletivamente 
significativas que se acumulam no espaço e no tempo. 

5.2 Clima e Alterações Climáticas 

5.2.1 Metodologia 

A componente de avaliação dos impactes nas alterações climáticas do projeto abrange duas 
perspetivas: 

▪ A contribuição do projeto para a mitigação das alterações climáticas, 

▪ e a dimensão da adaptação às alterações climáticas do mesmo projeto.  

A dimensão da mitigação centra-se na identificação de como o projeto em avaliação contribui 
para o balanço global de carbono resultante do diferencial entre as emissões atmosféricas de 
CO2eq antes e depois da implementação do projeto em avaliação. 

Os impactes resultantes da implementação do projeto são analisados e avaliados segundo o seu 
nível de significância. Essa avaliação é efetuada com base nas atividades e ações previstas com o 
seu funcionamento, assim como no grau de afetação do projeto no âmbito das previsões 
climáticas futuras. 
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Para o efeito, os impactes negativos/positivos, no que diz respeito à mitigação das alterações 
climáticas, são avaliados de acordo com os seguintes graus de intensidade: 

▪ Muito baixa - quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE 
expressos em CO2eq inferiores a 5 kt por ano; 

▪ Baixa – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE expressos 
em CO2eq entre 5 e 50 kt por ano; 

▪ Média – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE 
expressos em CO2eq entre 50 e 500 kt por ano; 

▪ Alta – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE expressos 
em CO2eq superiores a 500 kt por ano38. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, o seu dimensionamento e a sua localização considerou-se 
que a avaliação de impactes sobre a adaptação às alterações climáticas será restringida à 
componente dos recursos hídricos superficiais, nomeadamente, na avaliação das escorrências 
superficiais e na determinação do impacte resultante da impermeabilização adicional que 
resultará da implementação do projeto. Esta temática é avaliada no subcapítulo 5.5.2. 

5.2.2 Classificação de impactes 

5.2.2.1 Fase de construção 

As ações suscetíveis de causarem impactes no balanço global de carbono na sequência da fase de 
construção são as seguintes: 

▪ Desmatação; 

▪ Terraplenagens: Escavação e Aterro; 

▪ Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

▪ Construção/demolição, infraestruturação e instalação dos equipamentos; 

▪ Instalação/operação e desativação do estaleiro. 

As emissões de gases com efeito de estufa resultantes das ações de desmatação, instalação, 
operação e desativação do estaleiro, construção do edificado, infraestruturação e instalação de 
equipamentos, estão diretamente relacionadas com o tipo de máquinas e veículos pesados 
utilizados, e da intensidade do seu uso. Considerou-se que a duração e quantitativo das emissões 
de GGE geradas pelos veículos e maquinaria têm um peso pouco significativo, não sendo 
expectáveis impactes numa perspetiva de contribuição para as alterações climáticas.  

Para a quantificação das emissões de CO2 das terraplanagens e consequente transporte do 
material necessário para a construção do aterro assumiram-se os seguintes pressupostos: 

▪ Está previsto um volume de aterro final de aproximadamente 8 350 m3. 

▪ Considerando que, em média, os veículos de transporte terão uma capacidade de carga 
de 20 m3 resultarão 417 movimentos globais de entrada e saída de veículos; 

▪ Sabendo que a distâncias entre o local da obra e o local de depósito das terras é de 
12 km resulta uma deslocação acumulada de 10 008 km. 

Com base nestes pressupostos, e assumindo um fator de emissão39 de 564,7 g CO2/km, estima-se 
uma emissão de cerca 5,7 ton CO2 durante a execução da obra, resultantes do transporte do 
material necessário à construção do aterro. 

                                                 
38 Este valor corresponde grosso modo a 1% do total das emissões nacionais de CO2eq registadas em Portugal em 2014.  
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Finalmente, interessa estimar o balanço de carbono provocado pela alteração do uso do solo 
focado na variação da área com coberto vegetal dado que, previamente às operações de 
movimentação de terras proceder-se-á à limpeza da vegetação existente, maioritariamente 
herbácea, na área de expansão na qual ocorrerão as operações de terraplenagem. Assim, a 
concretização do projeto levará à antropogenização do território com a desmatação de 
12 700 m2.  

O armazenamento de carbono na vegetação herbácea foi estudado por Gonçalves et al., (2013). 
Estes autores apresentam valores máximos próximos de 0,15 kg C/m2. Com base neste valor 
admite-se uma redução do stock de carbono local de 1,9 ton C, equivalente a cerca de 7,0 ton 
CO2. Porém, esta massa de Carbono não pode ser considerada como uma emissão direta de CO2 
pois esta biomassa poderá ter usos que não impliquem a sua combustão. 

Considera-se assim, atendendo aos níveis de intensidade definidos, que o contributo do projeto 
nas emissões de CO2 durante a fase de construção apesar de negativo, direto, certo, temporário, 
abrangente será de magnitude elevada mas de intensidade muito baixa (num máximo de 12,7 
ton), o que se traduz num impacte pouco significativo. 

5.2.2.2 Fase de funcionamento 

As ações suscetíveis de causarem impactes no balanço global de carbono na sequência da 
operação do projeto são as seguintes: 

▪ Funcionamento/presença da unidade; 

▪ Circulação de veículos. 

Do funcionamento da unidade industrial não resulta qualquer produção de dióxido de carbono ou 
de outros gases de efeito de estufa. Há, no entanto, que referir emissões difusas de dióxido de 
carbono estimadas em 94,2 ton CO2/ano. 

Importante mencionar que o projeto de alteração da unidade industrial da LINDE não provoca 
qualquer alteração no valor destas perdas difusa. Ademais, é fundamental ter em conta que a 
origem deste dióxido de carbono é a própria atmosfera. Deste modo, o balanço final em termos 
de potencial de aquecimento global destas emissões difusas seria sempre nulo. 

O projeto de alteração desta unidade industrial induzirá a um acréscimo (Quadro 5.5) do número 
de veículos pesados (+27,3%) e ligeiros (+4,8%) que acederá regularmente às instalações. No 
mesmo Quadro apresentam-se uma estimativa das emissões de CO2 para o cenário com a 
capacidade instalada já licenciada e para o cenário futuro. Estes valores foram determinados 
considerando o fator de emissão para veículos pesados previamente referenciado, e um fator de 
emissão para veículos ligeiros de 176,2 g CO2/km. Este último valor foi determinado considerando 
a composição média dos veículos ligeiros para o distrito de Lisboa tanto em termo de combustível 
como de tipo de tecnologia de motor (EUROn).  

Assumiu-se que os veículos pesados percorreriam em média 200 km entre as instalações da LINDE 
e o seu destino final, enquanto que os veículos ligeiros, maioritariamente utilizados pelos 
trabalhadores da empresa percorreriam 40 km diários, na soma dos dois sentidos. Conclui-se que 
o projeto provocará um acréscimo de 659,5 ton CO2/ano, o que corresponde a uma variação de 
+26,4%. 

 

                                                                                                                                                             
39 APA: Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990 - 2018 submitted under the Artº 5 and 7 of Regulation (EU) no. 

525/2013 of the European Parliament and of the Council on the Greenhouse Gas Monitoring Mechanism (MMR), Agência Portuguesa do 

Ambiente 2020. 
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Quadro 5.5- Variação do número de veículos ligeiros e pesados e respetivas emissões de CO2. 

 Capacidade Instalada licenciada Capacidade Instalada Futura 

 nº/ano ton CO2/ano nº/ano ton CO2/ano 

Veículos pesados 10592 2392,5 13489 3046,9 

Veículos ligeiros 15330 108,0 16060 113,2 

Emissão CO2 total  2500,6  3160,1 

 

Em suma, conclui-se que no que diz respeito à mitigação das alterações climáticas o 
funcionamento do projeto se traduz num impacte negativo, direto, certo, permanente e 
abrangente. 

As estimativas realizadas apontam para um acréscimo de cerca de 660 ton CO2 por ano. Deste 
modo considera-se que este impacte será de intensidade muito baixa. No entanto, a magnitude 
é elevada pois o seu efeito tem uma extensão abrangente dado o caráter global do problema em 
apreço. O cruzamento desta magnitude com a respetiva intensidade leva a que o impacte deva 
ser considerado como pouco significativo. 

Quadro 5.6- Significância dos impactes negativos ao nível das alterações climáticas. 

Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Mitigação das alterações climáticas Elevada Muito Baixa  Pouco Significativo 

 

5.3 Geologia e Geomorfologia 

5.3.1 Metodologia 

São considerados impactes sobre o meio geológico  e geomorfológico todas as modificações 
relevantes à situação de referência atual e perspetivas de evolução futura, direta ou 
indiretamente associadas ao funcionamento da unidade industrial. 

Na avaliação do grau de intensidade dos impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia 
utilizaram-se os critérios expressos de seguida: 

Geomorfologia: 

▪ Muito baixa- Sem escavações relevantes. Aterros até 1 m. Sem alteração do regime 
hidrológico; 

▪ Baixa - Escavações até 3 m. Aterros até 3 m. Pequenas alterações no regime 
hidrológico local; 

▪ Média - Escavações até 5 m de profundidade. Aterros de 3 a 5 m. Alterações 
importantes no regime hidrológico local; 

▪ Alta - Escavações profundas. Aterros acima de 5 m. Alterações importantes no 
regime hidrológico local e no regional. 

Geologia: 

▪ Muito baixa - Ausência de afloramentos de referência ou sem interesse geológico. 
Sem alterações da textura e estrutura ou alterações menores. Escavações inferiores 
a 3 m. Alterações no sentido natural da evolução geológica; 
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▪ Baixa - Ausência de afloramentos de referência ou com pouco interesse geológico. 
Alterações menores na textura e estrutura. Escavações pouco profundas para 
fundações diretas (até 5 m). Alterações no sentido natural da evolução geológica; 

▪ Média - Afloramentos com algum interesse geológico. Alterações na textura e 
estrutura. Escavações pouco profundas para fundações diretas (até 10 m). 
Alterações contrárias ao sentido natural da evolução geológica; 

▪ Alta - Afloramentos geológicos de referência. Destruição ou oclusão dos 
afloramentos. Alterações na textura e estrutura. Escavações profundas (acima de 10 
m). Alterações contrárias ao sentido natural da evolução geológica. 

5.3.2 Classificação de impactes 

5.3.2.1 Fase de construção 

Os impactes do projeto de alteração no meio geológico e geomorfológico verificar-se-ão sobretudo 
na fase de construção e estão relacionados com a atividade de terraplenagem (escavações e aterros) 
destacando-se sobretudo a realização do aterro da área de expansão. 

Com a construção do aterro na área de expansão, a geomorfologia local será alterada. Nesta área, 
antes do início das operações de edificação e infraestruturação, é necessário realizar um conjunto 
de operações de preparação do terreno, nomeadamente: desmatação e construção do aterro até 
à cota de projeto, alterando assim a cota atualmente existente. Por sua vez, na parcela da 
instalação atual haverá demolição de estruturas existentes e construção de novas, não ocorrendo 
aí alterações de cota. 

A cota atual da área onde será realizado o aterro situa-se sensivelmente entre as cotas 33,0 e 
34,9 m, enquanto as cotas da instalação atual na parcela adjacente ou seja, na área da instalação 
existente, a partir da qual o aterro será prolongado, está maioritariamente acima da cota 36,0 m. 
Nesse sentido será necessário proceder ao enchimento dessa área com materiais inertes. O 
aterro final terá um ligeiro declive de norte para sul alcançando os 36,5 m no topo norte e os 34,8 
na zona sul. Devido à área disponível, prevê-se o prolongamento do talude de aterro por mais 3 m 
para além da zona de implantação necessária e a execução de um talude com uma inclinação de 
3/1, de modo a se garantir a estabilidade do mesmo, não sendo necessário assim a execução de 
muros de suporte. 

Está previsto um volume de aterro final de aproximadamente 8 350 m3. Serão aplicados detritos 
de uma pedreira de calcário, localizada na serra de Ota-Alenquer, no concelho de Alenquer - 
Atouguia das Cabras, Abrigada (39°07'19.7"N 9°00'44.2"W). 

Tendo em conta o descrito, o aterro final da área de expansão, embora na continuidade com o 
aterro já existente da instalação atual, vai alterar a geomorfologia da área de construção. Do 
ponto de vista geomorfológico o impacte final da construção do aterro será negativo, direto, 
certo, permanente, isolado o que resulta numa magnitude moderada e com uma intensidade 
baixa (alteração de cota inferior a 3 m). No global esse impacte será pouco significativo. 

Como regra geral, que respeita às estruturas geológicas e à sismicidade, não se prevê que os 
impactes da construção do projeto sobre o meio geológico possam induzir novas estruturas 
geológicas ou que provoquem a reativação de falhas presentes na região. No entanto, a 
consideração do risco sísmico no projeto é imprescindível bem como a elaboração de um plano 
de contingência para ser ativado no caso de ocorrência de um sismo de intensidade significativa. 

Não há recursos geológicos com interesse científico nem recursos minerais com interesse 
económico na área das instalações da LINDE. 

Não existirão escavações com reflexos na alteração de cotas na área de estudo. As escavações a 
realizar estão apenas associadas à construção dos alicerces das novas infraestruturas na área da 
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instalação existente prevendo-se que no máximo essas escavações sejam de 2 m. Trata-se assim 
de escavações superficiais a realizar no aterro da plataforma existente ou nas formações 
miocénicas subjacentes, pelo que não ocorrerão mobilizações relevantes de materiais geológicos. 
Assim, os impactes sobre o meio geológico serão negativos, diretos, certos, permanentes, isolados 
o que resulta numa magnitude moderada e com uma intensidade muito baixa (escavação inferior a 
3 m). No global esse impacte será insignificante. 

5.3.2.2 Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento não ocorrem novos impactes sobre a geologia/geomorfologia. Os impactes 
identificados na fase anterior, nomeadamente os respeitantes às alterações geomorfológicas, sendo 
permanentes, prolongam-se por toda a vida útil do projeto. 

Quadro 5.7- Significância dos impactes sobre a geologia/geomorfologia. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 
Alterações geológicas Moderada Muito Baixa Insignificante 

Alteração geomorfológica do terreno Moderada Baixa Pouco significativo 

5.4 Hidrogeologia 

5.4.1 Metodologia 

São considerados impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos todas as modificações 
relevantes a situação de referência atual e perspetivas de evolução futura, direta ou 
indiretamente associadas à construção e funcionamento do projeto de alteração. 

Tem-se assim como objetivo: manter a qualidade e quantidade dos recursos hídricos 
subterrâneos disponíveis para que os usos atuais e as disponibilidades não sejam afetados. 

Neste contexto, e tendo por base o conjunto de atividades suscetíveis de causar impacte sobre 
este recurso, a análise de impactes e riscos ambientais resultantes da construção e 
funcionamento do projeto de alteração respeita à eventual afetação da recarga subterrânea, ao 
consumo de água e à alteração da qualidade química da água. 

A avaliação do grau de intensidade do impacte do projeto sobre os recursos hídricos subterrâneos 
é realizada tendo em conta os critérios seguintes: 

▪ Muito baixa - Sem alteração ou alteração reduzida na quantidade dos recursos (<0,03% 
do balanço do aquífero). Sem alteração ou alteração previsível reduzida na qualidade da 
água sem ultrapassagens dos valores paramétricos; 

▪ Baixa - Alteração reduzida na quantidade dos recursos (0,1 % do balanço do aquífero). 
Alteração previsível reduzida na qualidade da água prevendo-se ultrapassagens em pelo 
menos 1 parâmetro relativamente ao valor paramétrico; 

▪ Média - Com alteração na quantidade da água que não vai além de 0,4 % do balanço do 
aquífero. Alteração previsível na qualidade da água prevendo-se ultrapassagem em mais 
que 1 parâmetro relativamente ao valor paramétrico; 

▪ Alta - Com alteração na quantidade da água que superior a 0,4% do balanço do aquífero. 
Quando existe uma degradação tal que poderá conduzir a uma alteração do estado da 
massa de água. 
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5.4.2 Classificação de impactes 

5.4.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção a eventual ocorrência de impactes sobre as águas subterrâneas ficará a 
dever-se à potencial ocorrência de derrames (combustíveis, lubrificantes) devido à circulação de 
veículos pesados (máquinas camiões) no local da obra e à presença do estaleiro no qual poderão 
ser armazenadas algumas destas substâncias. 

Contudo, esta situação será pouco provável e, a ocorrer, será um evento pontual e envolvendo 
pequenas quantidades de substâncias que certamente não induzirão excedências dos limiares de 
concentração definidos para as massas de água subterrâneas. Para a minimização de um impacte desta 
natureza, contribuirá a baixa vulnerabilidade do sistema aquífero da região. Portanto, a eventual 
ocorrência de derrame de substâncias poluentes em fase de obra constitui, para as águas subterrâneas, 
um impacte negativo, indireto, possível, temporário, restrito, de baixa intensidade, com magnitude 
reduzida, considerando-se assim insignificante 

5.4.2.2 Fase de funcionamento 

Em áreas industriais os impactes sobre os sistemas hídricos subterrâneos são essencialmente dos 
seguintes tipos: diminuição das zonas de recarga, sobre-exploração do recurso e contaminação. 

O funcionamento da instalação, após alteração, será em tudo idêntico ao atualmente existente, 
nomeadamente no que respeita ao regime de funcionamento e ao processo/atividades 
desenvolvidas. Contudo, no âmbito da presente análise, há a referir o incremento do volume de 
efluente líquido a descarregar na ribeira do Luado, o aumento da quantidade de uma substância 
perigosas para o meio aquático (amoníaco) armazenada na instalação e o incremento de área 
impermeabilizada. 

De seguida procede-se a uma análise detalhada das situações com potencial impacte sobre os 
recursos hídricos subterrâneos, nomeadamente ao nível ao nível da diminuição da recarga 
aquífera, do consumo de água e do risco de contaminação das águas subterrâneas. 

Alteração do regime de infiltração e recarga da água subterrânea 

Com o projeto de alteração ocorrerá um incremento da área impermeabilizada pelo que se prevê 
impactes adicionais sobre o regime atual de infiltração e de recarga da água subterrânea. 

Atualmente, a instalação existente apresenta-se com uma área impermeabilizada de 20 787,96 m2. 

Com o projeto de alteração, na parcela da instalação existente, a área impermeabilizada passará a ser 
de 21 511,31 m2. 

Além disso, ocorrerá a expansão da instalação para uma parcela adjacente a qual será 
impermeabilizada em 5 800,26 m2, pelo que, no total, o projeto de alteração implicará a 
impermeabilização adicional de 6 523,61 m2. 

Por conseguinte, o incremento da área impermeabilizada a ter lugar neste local, levará a uma 
redução potencial da infiltração de água no sistema aquífero na ordem de 783 m3/ano, cuja taxa 
de recarga estimada é de 120 mm/ano. Este valor representa uma perda de infiltração inferior a 
4,5x10-4 % da infiltração na área total do sistema aquífero Margem Direita do Tejo.  

Assim, em termos de recursos hídricos subterrâneos, as alterações provocadas na infiltração e recarga 
naturais das águas subterrâneas são manifestamente reduzidas à escala local e, por maioria de razão, à 
escala regional e não irão alterar o regime dos escoamentos subterrâneos nem o escoamento nos 
cursos de água adjacentes. A água que deixa de se infiltrar passa a fazer parte do escoamento 
superficial não havendo por isso perda de recursos hídricos. 
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Neste contexto, considerando a dimensão da área impermeabilizada e as caracteristicas geológicas na 
área de estudo, no que respeita à afetação da quantidade dos recursos hídricos subterrâneos o impacte 
será negativo, direto, possível, permanente e restrito, e apresenta uma intensidade muito baixa. 
Assim, apesar de apresentar uma magnitude moderada (devido ao facto de ser permanente) é um 
impacte insignificante. 

Consumo de água 

O projeto de alteração implica um aumento do consumo de água. Contudo, a origem em 
captações subterrâneas locais (do sistema de captação das ‘Águas de Alenquer’) será muito 
residual. Em 2019 apenas 3,2% (98 000 m3) do volume total adquirido pela empresa ‘Águas de 
Alenquer’ foram produzidos em captações municipais “em baixa” em exploração pela Águas de 
Alenquer ou adquiridos ao Concelho de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira (Águas de 
Alenquer, 2020). A principal origem da água consumida no concelho provém da EPAL, que tem 
como principal origem o sistema de captação de Castelo de Bode (água superficial). 

Assumindo o cenário que 3,2% da água consumida na instalação da Linde tem origem nas 
captações municipais, isso representará 1 813 m3 para a capacidade instalada atualmente 
licenciada. 

O projeto de alteração, no cenário da capacidade instalada, implicará o incremento no consumo 
de 16 076 m3. Destes, tendo por base o cenário dos 3,2%, 514 m3 terão então como origem as 
captações subterrâneas pelo que, atendendo a que os consumos de água subterrânea incrementados 
pelo projeto serão relativamente baixos, este impacte embora negativo, direto, possível, será 
permanente, restrito, de intensidade muito baixa e magnitude moderada, pelo que, no global, será 
Insignificante. 

Risco de contaminação das águas subterrâneas 

O risco de contaminação das águas subterrâneas é provavelmente o ponto de maior preocupação 
a nível de impactes sobre as águas subterrâneas. As ações com maior potencial de causar 
contaminação das águas subterrâneas na área do projeto serão a descarga de efluente líquido na 
ribeira do Luado, a qual se encontra seca em grande parte do ano e a presença de substâncias 
perigosas na instalação. 

Em ambos os casos o projeto e alteração tem associado uma aumento do volume em causa: 
aumento da produção de efluente líquido e aumento do volume de substâncias armazenadas. 

No caso do efluente líquido, a capacidade instalada após alteração implicará um incremento 
estimado de 6 971 m3/ano de efluente, isto caso a produção alcançasse a capacidade instalada. 
Contudo, a emissão de efluente ficará muito aquém desse valor na medida em que a instalação 
não apresenta funcionamento em contínuo. A título de exemplo, nos últimos dois anos, o volume 
de efluente não ultrapassou os 4 900 m3 quando, num cenário de capacidade instalada, se 
estimava a emissão de 15 330 m3 de efluente líquido. 

Os dados de autocontrolo do efluente, para os parâmetros monitorizados, indicam o 
cumprimento dos valores estabelecidos para o Anexo XVIII do DL 236/98 (Quadro 3.16 no capítulo 
3.10.2.2). 

Uma análise realizada aos metais pesados indicou a presença de zinco (2,2 mg/l) ((Quadro 3.18 no 
capítulo 3.10.2.2). 

Os dados disponíveis de qualidade da águas subterrâneas de piezómetros e poço existentes na 
área de intervenção quer da instalação atual quer da área de expansão indicaram a presença de 
algumas substâncias poluentes de onde se destacam alguns compostos orgânicos voláteis, o zinco 
e alguns hidrocarbonetos, tal como apresentado no capítulo 4.3.3. Contudo, na maior parte dos 
casos não foi possível estabelecer uma relação de causa efeito entre a atividade da Linde e os 
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valores de poluentes encontrados. Muito provavelmente excetuam-se aqui a presença de zinco 
(detetado quer no efluente, quer no poço existente no local) e dos hidrocarbonetos de petróleo. 

No caso do zinco, este poderá ter origem no sistema de tratamento de água das torres de 
refrigeração que utiliza óxido de zinco como forma de prevenir a corrosão dos equipamentos. 

Quanto aos hidrocarbonetos de petróleo estes poderão ter origem em eventuais derrames de 
óleo provenientes de viaturas que circulam na área e que sendo arrastados pelas águas pluviais 
poderão infiltrar-se nos solos adjacentes e daí chegar às águas subterrâneas. 

Ressalva-se, no entanto a existência de um conjunto de aspetos que mitigam a possibilidade de 
contaminação das águas subterrâneas com eventual origem em derrames, a saber: 

▪ As áreas a intervencionar com o projeto de alteração serão impermeabilizadas o que 
serve de barreira imediata à entrada de poluentes no subsolo em caso de ocorrência de 
derrames, nomeadamente de eventuais derrames provenientes dos veículos pesados 
(óleos); 

▪ A substâncias que serão armazenadas na área e cujo volume será incrementado são 
maioritariamente substâncias que se encontram no estado gasoso ou criogénico pelo 
que, em caso de fuga, a substância será direcionada para a atmosfera e não para o solo 
(caso do amoníaco). 

Desta forma, a possibilidade de virem a ocorrer episódios de contaminação das águas 
subterrâneas na sequência do projeto de alteração é muito diminuto. A situação mais provável de 
ocorrer será o arrastamento de poluentes a partir do pavimento (derivado da circulação de 
veículos pesados, aquando da ocorrência de precipitação). Esses poluentes (hidrocarbonetos) 
serão arrastados pelas águas da chuva para a rede de drenagem de águas pluviais, podendo 
ocorrer infiltração desses poluentes (sobretudo compostos de hidrocarbonetos provenientes da 
circulação dos veículos/equipamentos) no ponto de entrega das águas pluviais, que ocorrerá na 
ribeira de Luado cujo leito deve ter conetividade hidráulica com o sistema aquífero.  

No entanto, há ainda que considerar que a vulnerabilidade da área é muito baixa a baixa. A 
estrutura do sistema aquífero, como se viu, é multicamada, alternando as camadas aquíferas 
gresosas com outras de menor permeabilidade, argilas e margas sendo provável que o conjunto 
destas camadas de baixa permeabilidade que confinam ou semiconfinam as camadas aquíferas 
captadas constituam uma boa proteção contra o progresso em profundidade das contaminações 
na zona saturada. 

Conclui-se assim que, na fase de funcionamento, o impacte sobre a qualidade das águas 
subterrâneas, não sendo certo que ocorra, será negativo, direto, possível, permanente, restrito, 
o que se traduz numa magnitude moderada, no entanto, com uma intensidade baixa, pelo que o 
impacte, a ocorrer, será pouco significativo. 

No Quadro 5.8 apresenta-se uma síntese dos principais impactes associados com a componente 
hidrogeológica e o grau de significância dos mesmos. 

Quadro 5.8- Significância dos impactes sobre a hidrogeologia. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 
Risco de contaminação das 
águas subterrâneas 

Reduzida Baixa Insignificante 

Funcionamento 

Diminuição da recarga aquífera Moderada Muito baixa Insignificante 

Consumo de água/afetação da 
disponibilidade do recurso 

Moderada Muito baixa Insignificante 

Risco de contaminação das 
águas subterrâneas 

Moderada Baixa Pouco significativo 
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5.5 Recursos hídricos superficiais  

5.5.1 Metodologia 

Tendo em conta as características do projeto em avaliação identificam-se como potenciais 
impactes sobre as águas superficiais todas as modificações relevantes à situação de referência 
atual que afetem a integridade da rede hidrográfica presente na área de estudo e eventuais 
alterações da qualidade da água que causem alterações aos usos existentes. Será ainda 
considerado o eventual contributo do projeto ao nível de potenciais alterações hidrológicas com 
implicações no regime de cheias da área de estudo. 

O grau de intensidade de natureza negativa dos impactes sobre as águas superficiais é atribuído 
da seguinte forma: 

▪ Muito Baixo - Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água sem 
ultrapassagens dos valores paramétricos relativos aos usos existentes. Ocorre afetação da 
rede hidrográfica local cujo regime hidráulico é temporário não existindo artificialização nem 
alteração do traçado da rede hidrográfica. Promove situações de alagamento de áreas 
naturais não agrícolas; 

▪ Baixo – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água prevendo-se 
ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo recomendável 
(VMR) para o uso existente. Ocorre afetação da rede hidrográfica local cujo regime hidráulico 
é temporário podendo ocorrer desmatação da vegetação ripícola, artificialização e/ou 
alteração do traçado da rede hidrográfica. Promove situações de alagamento de áreas 
agrícolas. 

▪ Médio – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água prevendo-se 
ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo admissível 
(VMA) para o uso existente. Ocorre afetação da rede hidrográfica local cujo regime hidráulico 
é permanente podendo ocorrer desmatação da vegetação ripícola, artificialização e/ou 
alteração do traçado da rede hidrográfica numa extensão inferior a 100 m. Promove 
situações de alagamento de áreas/infraestruturas urbanas existentes em áreas 
habitualmente inundáveis. 

▪ Alto – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água que poderá conduzir a 
uma alteração do estado da massa de água. Ocorre afetação da rede hidrográfica local cujo 
regime hidráulico é permanente podendo ocorrer desmatação da vegetação ripícola, 
artificialização e/ou alteração do traçado da rede hidrográfica numa extensão superior a 
100 m. Promove situações de alagamento de áreas/infraestruturas urbanas existentes em 
áreas atualmente não inundáveis. 

5.5.2 Classificação de impactes 

Em geral, no âmbito da construção e funcionamento do projeto, as ações suscetíveis de causarem 
impactes sobre os recursos hídricos superficiais são as decorrentes das atividades de construção 
que possam afetar a integridade da rede hidrográfica e da entrega de efluentes líquidos ao meio 
recetor (industriais, domésticos ou pluviais potencialmente contaminados), o que se poderá 
traduzir numa alteração da qualidade da massa de água recetora afetando quer os seres vivos que 
aí ocorrem quer os potenciais usos que o homem faz do recurso. 

Na presente avaliação há que ter em consideração que a rede hidrográfica atualmente presente 
na área adjacente ao local do projeto é de regime temporário, com caudais geralmente muito 
baixos, sendo mesmo nulos nos meses mais secos do ano (só apresenta caudal nos períodos de 
maior precipitação), tal como descrito no Capítulo 4.4. 
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A unidade industrial da LINDE gera pela sua atividade, águas residuais industriais e águas residuais 
domésticas. Para além destas, na presença de precipitação ocorre a descarga de águas de 
escorrência a partir dos pavimentos. 

No Capítulo 3 deste relatório, referente à descrição do projeto, foi efetuada a descrição 
pormenorizada das redes de drenagem das águas residuais industriais e domésticas e das águas 
de escorrência. 

O sistema de drenagem de águas residuais domésticas recolhe os efluentes provenientes dos 
dispositivos sanitários dos edifícios através de ramais de descarga. Estes ramais são 
encaminhados até à rede de coletores enterrados que se liga à rede exterior enterrada, composta 
por caixas de visita e por coletores, que encaminham os efluentes de forma gravítica até a um 
ponto baixo do centro fabril onde existe uma estação elevatória. Os efluentes aí recolhidos são 
encaminhados até ao sistema de drenagem municipal. 

As águas residuais pluviais são as águas das chuvas recolhidas pela cobertura dos edifícios, 
telheiros, caleiras e sumidouros nos pavimentos. As águas das coberturas dos edifícios e dos 
telheiros são recolhidas através de caleiras, e as águas do pavimento, são recolhidas por 
sumidouros e caleiras com grelha que se encontram ligados à rede enterrada. 

As águas pluviais são assim recolhidas pela rede coletora e encaminhadas para um ponto de 
descarga na ribeira do Luado. No âmbito do projeto de expansão a rede de pluviais será ampliada 
até à nova área mas o ponto de descarga mantém-se o mesmo. 

As únicas águas residuais industriais geradas têm origem na Unidade de Separação de Ar. Quando 
existe necessidade de descarga de água esta é encaminhada através de tubagens subterrâneas 
até um tanque localizado junto à fábrica de acetileno. Esta água residual é parcialmente 
aproveitada para o processo de enchimento do acetileno. O excedente é encaminhado para o já 
referido ponto de descarga na ribeira do Luado por ação gravítica.  

5.5.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção, as atividades com potencial para provocar impactes sobre as águas 
superficiais são: desmatação, terraplanagem (escavação e aterro), movimentação de máquinas e 
veículos pesados e construção/demolição, infraestruturação e instalação dos equipamentos. 

Estas atividades têm potencial para causar repercussões ao nível: 

▪ da integridade física da rede hidrográfica; 

▪ da qualidade das águas superficiais. 

Nesta fase, será realizada uma movimentação de terras (escavações e aterros) necessária à 
ampliação da unidade industrial, que conduzirá à ocupação de um pequeno curso de água 
presente no terreno adjacente. Em 2019, a LINDE apresentou um requerimento para a utilização 
dos recursos hídricos, tendo a APA, em setembro do mesmo ano, referido que «Após análise do 
processo, constatou-se que a linha de água em apreciação (…) foi descaracterizada há vários anos 
pelas atividades humanas e atualmente, a mesma não apresenta qualquer expressão dentro dos 
limites da propriedade e causa, tendo perdido neste local, as funções associadas à rede hídrica 
natural superficial» tal como já descrito no Capítulo 4.4. 

A destruição desta linha de água/valeta que se encontra à data bastante degradada e sem 
continuidade até à ribeira do Luado representa um impacte que embora negativo, direto, certo, 
permanente, isolado, de magnitude moderada será de baixa intensidade e pelo que no global o 
impacte é pouco significativo. 

Relativamente a potenciais alterações da qualidade da água, as atividades construtivas, 
nomeadamente a movimentação de terras, apresentam potencial para causar um incremento de 
SST na linha de água ribeira do Luado. Além dos SST, nesta fase, os principais poluentes gerados 
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pelas atividades acima identificadas serão os metais pesados, nomeadamente, o cádmio, o cobre 
e o zinco e os hidrocarbonetos, gerados pelo processo de combustão dos motores dos veículos e 
máquinas, eventuais perdas de óleos dos sistemas de lubrificação e derrames acidentais de 
combustíveis. 

Contudo, tendo em conta as características do projeto de alteração e do local de intervenção, 
apenas existe possibilidade de afetação nos casos em que a obra decorre no perímetro da 
instalação existente, na medida em que essa área apresenta ligação através do sistema de 
pluviais, com a ribeira do Luado. Na área de expansão, onde ocorrerá a maior parte das 
movimentações de terras e onde o estaleiro se localiza, face à distância e características do 
terreno, não existe qualquer hipótese de comunicação com a ribeira do Luado. 

As escorrências quando alcançam os meios recetores têm como principais consequências: 

▪ O aumento da turbidez, provocada por elevados teores de matéria em suspensão, 
reduzindo a penetração da luz e, consequentemente, a produtividade primária. O 
incremento de SST nas linhas de água recetoras de pequena dimensão e de caudal 
reduzido e temporário, pode provocar colmatação no leito da linha de água impedindo o 
seu curso natural e eventual alagamento das margens. Ressalve-se no entanto o facto 
de na área de intervenção diretamente relacionada com a ribeira do Luado, as 
movimentações de terras serem muito reduzidas quer em área quer em volume; 

▪ Introdução de substâncias tóxicas adsorvidas nas partículas veiculadas pelo transporte 
sólido ou presentes nos materiais de construção, como sejam os hidrocarbonetos e os 
metais pesados, as quais podem sofrer acumulação nos sedimentos do fundo dos leitos 
das linhas de água e serem absorvidas em condições propícias. 

Estes fenómenos têm, no entanto, um carácter temporário (tempo de construção do projeto). 

Assim, globalmente os impactes provocados pelas atividades acima descritas embora negativos, 
diretos, possíveis, temporários, restritos, de magnitude reduzida serão de baixa intensidade 
pelo que no global, considera-se que a alteração à qualidade da água nesta fase será 
insignificante, não sendo suscetíveis de provocar a perda do uso atual ou futuro. 

5.5.2.2 Fase de funcionamento 

Nesta fase os impactes sobre as águas superficiais poderão potencialmente ser induzidos pelo 
funcionamento/presença da unidade e pela circulação de veículos pesados. 

O funcionamento da unidade, após alteração, será em tudo idêntico ao atualmente existente, 
nomeadamente no que respeita ao regime de funcionamento e ao processo produtivo. Contudo, 
o aumento da capacidade instalada será responsável pelas seguintes ocorrências: 

▪ Incremento do volume de efluente líquido a descarregar na ribeira do Luado (mais 
6 971 m3/ano para a capacidade instalada); 

▪ Incremento expectável do consumo de água (mais cerca de 16 096 m3/ano) associado à 
nova unidade de liquefação de azoto. Ao valor indicado acresce 49 m3/ano utilizados na 
rega dos espaços verdes; 

▪ Incremento de área impermeabilizada. 

Cabe assim avaliar os efeitos do projeto de alteração ao nível da qualidade da água, consumo de 
água e aumento das escorrências superficiais. 

Qualidade da água 

As ações com maior potencial de causar contaminação das águas superficiais na área da 
instalação serão a descarga de efluente líquido e de águas pluviais na ribeira do Luado, a qual se 
encontra seca em grande parte do ano. 
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A circulação de veículos pesados poderá causar a emissão de poluentes característicos do tráfego 
que na sequência de precipitação resultará em águas de escorrência com metais pesados e 
hidrocarbonetos, as quais, poderão chegar à ribeira do Luado. 

Essas águas de escorrência podem provocar impactes nas águas superficiais devido às cargas 
poluentes acumuladas no pavimento, ou devido a derrames acidentais. 

Os impactes resultam do transporte da poluição acumulada no pavimento pelas águas de 
escorrência. Entre os poluentes mais comuns encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, 
cádmio e crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e gorduras e os 
sólidos suspensos totais (SST). 

A LINDE possui licença para a utilização dos recursos hídricos– rejeição de águas residuais nº. 
L002575.2017.RH5A, de 22 de fevereiro de 2017 e válida até 2022 (Anexo IX do Volume III), cujo 
caudal máximo de descarga é de 42 m3/dia. De acordo com a referida Licença – condições de 
rejeição e programa de autocontrolo a implementar – é realizado o autocontrolo dos parâmetros: 
pH, CQO, SST, Azoto Total, Óleos Minerais- Periodicidade mensal; Fósforo Total - Periodicidade 
trimestral. 

Atualmente, os dados de autocontrolo do efluente, para os parâmetros monitorizados, indicam o 
cumprimento dos valores estabelecidos para o Anexo XVIII do DL 236/98 (Quadro 3.16 no capítulo 
3.10.2.2). Em 2017 foi efetuada uma análise aos metais pesados no efluente, tendo-se 
identificado a presença de zinco (com um teor de 2,2 mg/l) (Quadro 3.18 no capítulo 3.10.2.2). De 
salientar que este parâmetro foi também detetado em análises efetuadas às águas subterrâneas e 
aos solos presentes na área. É importante ainda referir que o zinco poderá ter origem no sistema 
de tratamento de água das torres de refrigeração que utiliza óxido de zinco como forma de 
prevenir a corrosão dos equipamentos 

Em síntese, a descarga de efluente líquido e de águas pluviais durante a fase de funcionamento da 
instalação, embora potencialmente possam produzir efeitos negativos, diretos, certos, 
permanentes, restritos e de magnitude moderada na qualidade da linha de água ribeira do 
Luado, o grau de intensidade será baixo pelo que o impacte será pouco significativo. 

Consumo de água 

O projeto de alteração implica um aumento 16 145 m3/ano do consumo de água na instalação, 
sendo que toda a água utilizada na instalação é fornecida pela rede publica através da empresa 
Águas de Alenquer, que por sua vez a recebe em alta, maioritariamente, a partir da EPAL, que tem 
como principal origem o sistema de captação de Castelo de Bode. O sistema de captação de  
Castelo do Bode, inaugurado em 1987 foi ampliado em 2007 para uma capacidade de produção 
na ordem dos 625 000 m³ diários40. 

Mesmo assumindo o pior cenário em que toda a água consumida na instalação terá origem 
superficial, o incremento de 16 145 m3/ano corresponde a um incremento diário de 44,2 m3 de 
água, valor este que não tem qualquer significado relativamente à capacidade de produção diária 
de 625 000 m3 de água do sistema de captação de Castelo de Bode.  

Assim, atendendo ao valor de consumo de água da rede publica incrementado pela alteração da 
instalação, este impacte embora negativo, direto, certo, permanente, abrangente, será de 
intensidade muito baixa e magnitude elevada, pelo que, no global, será pouco significativo. 

Escorrências superficiais 

É sabido que em pequenas bacias hidrográficas urbanas e periurbanas, alterações nos usos dos 
solos decorrentes de desenvolvimentos urbanos e industriais traduzem-se frequentemente num 

                                                 
40 https://www.epal.pt/EPAL/menu/%C3%A1gua 
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acréscimo de caudais de ponta de cheia nas linhas de drenagem, agravando problemas de 
escoamento existentes e aumentando a frequência e intensidade de situações de alagamentos de 
margens, com consequências que podem ser mais ou menos gravosas. 

Neste contexto, um dos efeitos esperados da alteração à instalação é o aumento da área 
impermeabilizada e consequente acréscimo da drenagem superficial que tenderá a assumir maior 
relevância nas situações de cheias. 

Atualmente a área impermeabilizada afeta à instalação da LINDE é de 20 787,96 m2. Com o 
projeto de alteração a área total impermeabilizada será de 27 311,57 m2. Assim, o projeto de 
alteração conduzirá no total a um incremento de 6 523,61 m2 de área impermeabilizada em 
relação ao existente. 

Desta forma, em termos de recursos hídricos superficiais, as alterações provocadas pelo aumento 
das águas de escorrência decorrentes do aumento da área impermeabilizada serão reduzidas não 
alterando o regime dos escoamentos das linhas de águas superficiais. 

Como já foi referido, a alteração à instalação conduzirá a um aumento da produção de efluente 
líquido, estimando-se um incremento de 6 971 m3/ano de efluente para a capacidade instalada 
futura. De salientar no entanto que é expectável que a emissão de efluente seja bastante inferior 
a esse valor na medida em que o volume de efluente nos últimos dois anos não ultrapassou os 
4 900 m3 quando, num cenário de capacidade instalada, se estimava a emissão de 15 330 m3.  

Assim, considerando a dimensão da área impermeabilizada, as características geológicas na área 
de estudo e o incremento do efluente emitido, no que respeita à quantidade dos recursos hídricos 
superficiais, embora potencialmente possam ser produzidos efeitos negativos sobre o regime 
hidrológico local, que serão diretos, permanentes, restritos e de magnitude moderada, o grau de 
intensidade será baixo pelo que o impacte será pouco significativo. 

Estima-se que num cenário futuro, e como resultado das alterações climáticas haverá um 
acréscimo da frequência da ocorrência de períodos de precipitação intensa, assim como, do 
próprio valor instantâneo dessa precipitação. Antecipa-se que, mesmo nestas circunstâncias 
futuras, e face às características hidrológicas acabadas de descrever, não haverá qualquer 
ampliação da significância do impacte. 

No Quadro 5.9 sintetizam-se os principais impactes decorrentes da eventual afetação da 
componente dos recursos hídricos superficiais. 

Quadro 5.9- Significância dos impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Integridade da rede 

hidrográfica 
Moderada Baixa Pouco Significativo 

Degradação da qualidade da 

água 
Reduzida Baixa  Insignificante 

Funcionamento 

Degradação da qualidade da 

água 
Moderada Baixa Pouco Significativo 

Consumo de água/afetação da 

disponibilidade do recurso 
Elevada Muito Baixa Pouco Significativo 

Alteração do regime 

hidrológico 
Moderada Baixa Pouco Significativo 
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5.6 Qualidade do ar 

5.6.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes sobre a Qualidade do Ar é efetuada com base nas atividades e ações 
desenvolvidas no decurso da fase de construção e durante a fase de funcionamento. 

Os impactes negativos sobre a qualidade do ar são avaliados de acordo com os seguintes graus de 
intensidade: 

▪ Muito baixa – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As 
concentrações estimadas representam um acréscimo inferior a 10% dos valores limite 
definidos na legislação de qualidade do ar. Não ocorre qualquer excedência aos valores 
limite; 

▪ Baixa – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As concentrações 
estimadas representam um acréscimo entre 10 e 45% dos valores limite definidos na 
legislação de qualidade do ar. Não ocorre qualquer excedência aos valores limite; 

▪ Média – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As concentrações 
estimadas representam um acréscimo entre 45 e 75% dos valores limite definidos na 
legislação de qualidade do ar. Não ocorre qualquer excedência aos valores limite; 

▪ Alta – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As concentrações 
estimadas representam um acréscimo superior a 75% dos valores limite definidos na 
legislação de qualidade do ar. Ocorre pelo menos uma excedência aos valores limite. 

5.6.2 Classificação de impactes 

5.6.2.1 Fase de construção 

As ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar durante a construção do projeto, 
incluem: 

▪ Desmatação; 

▪ Terraplenagens: Escavação e Aterro; 

▪ Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

▪ Construção/demolição, infraestruturação e instalação dos equipamentos. 

A emissão de vários poluentes atmosféricos, nomeadamente de partículas (poeiras), está 
associada às ações atrás referidas quer no local de implantação do projeto, quer na área 
envolvente. 

A emissão de partículas, decorrente das ações de construção da obra propriamente dita resulta 
da ressuspensão de partículas do solo devido à movimentação de terras e à circulação de veículos 
pesados. As emissões de partículas resultantes da circulação de viaturas nas áreas de obra 
dependem das características do solo, do volume e tipo de tráfego, da distância percorrida e da 
velocidade a que os veículos circulam. A suspensão de partículas do solo pela ação do tráfego 
existente assume um papel mais significativo durante os meses mais secos, uma vez que estas 
condições meteorológicas facilitam a erosão dos solos. 

O impacte das emissões fugitivas de partículas na qualidade do ar depende da quantidade e do 
tipo de partículas. A extensão da dispersão de partículas na atmosfera é regulada pela sua 
densidade e dimensão, pela sua velocidade de deposição terminal e pela turbulência atmosférica 
e velocidade média do vento. 

As partículas de menores dimensões, nomeadamente as de diâmetro aerodinâmico inferior a 
10 µm (PM10), têm velocidades de deposição baixas e a sua taxa de deposição é normalmente 
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retardada pela turbulência atmosférica, podendo permanecer em suspensão e serem arrastadas 
para locais afastados da origem da emissão. A emissão de elevadas concentrações de partículas e 
a sua posterior deposição nas folhas das plantas poderá resultar numa redução na atividade 
fotossintética, originando a queda prematura das folhas, perdas de crescimento e menor 
imunidade a doenças e a pragas. 

Tendo em conta predominância de ventos na área de estudo, é expectável que a dispersão das 
partículas em suspensão afete maioritariamente os recetores sensíveis localizados em Cheganças 
e Camarnal. 

Para além dos impactes associados às emissões de partículas PM10, esperam-se também 
impactes associados à emissão de NOX, COV e CO, resultantes dos escapes dos diversos veículos e 
máquinas envolvidos na construção do projeto. 

Nesta fase, além da circulação de veículos associados aos operários da obra e ao transporte de 
materiais e equipamentos, cujo valor se desconhece, destacam-se os veículos pesados para 
transporte dos materiais inertes entre a área de empréstimo e o local da obra. Estes materiais 
serão utilizados na construção do aterro na área de expansão. Considerando que, em média, os 
veículos de transporte têm uma capacidade de carga de 20 m3, resultam 417 movimentos globais 
de entrada e saída de veículos referentes ao transporte de terras. A área de empréstimo 
(pedreira) localiza-se a 12 km de distância. 

Considerando o volume de veículos pesados anteriormente referido (associados ao transporte das 
terras desde a área de empréstimo) e os fatores de emissão para o tráfego rodoviário, da 
metodologia apresentada pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 
2019), calcularam- se as emissões associadas à fase de construção (Quadro 5.10). 

Quadro 5.10- Emissões de poluentes atmosféricos geradas na fase de construção, afetos ao volume de 
tráfego. 

Poluente Emissões (toneladas) 

CO 0,006 

NMVOC 0,001 

NOX 0,026 

PM10 0,001 

Os valores apresentados no Quadro anterior são baixos quando comparados com os valores 
atualmente existentes no concelho de Alenquer referentes aos transportes (inferiores a 0,1 % das 
emissões totais do concelho). 

No global, a emissão destes poluentes (referentes aos gases de escape) terão uma duração 
temporária, uma vez que os principais responsáveis por este impacte incluem a circulação de 
veículos pesados para transporte das terras e as operações que decorrerão no prazo da obra. 
Neste sentido, ocorrerão incrementos na emissão dos poluentes provenientes do 
funcionamento/circulação dos veículos. Estes incrementos prevêem-se baixos e após a sua 
dispersão na atmosfera não se antecipa que causem problemas nos níveis de qualidade do ar. Ou 
seja, estimam-se acréscimos das concentrações dos poluentes atmosféricos claramente inferiores 
a 10% dos valores limite definidos na legislação de qualidade do ar e sem qualquer excedência dos 
valores limite de qualidade do ar. Assim, o impacte sobre a qualidade do ar resultante da 
circulação dos veículos afetos à obra, embora negativo, certo e direto será temporário, 
abrangente (na medida em que ocorrerá ao longo das vias rodoviárias afastadas a 12 km do 
projeto) de magnitude moderada e de intensidade muito baixa pelo que no global será 
insignificante. 
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Em contrapartida, salienta-se a emissão de poeiras, proveniente maioritariamente da 
movimentação de terras, que poderá afetar recetores sensíveis próximos do limite do projeto. 
Nesses locais prevê-se incrementos dos níveis de emissão de partículas, que poderão causar 
acréscimos superiores a 45% dos valores limite definidos na legislação de qualidade do ar mas sem 
incumprimento da legislação. O impacte será assim negativo, direto, certo, temporário, restrito 
de magnitude reduzida e de intensidade média pelo que no global é pouco significativo. 

5.6.2.2 Fase de funcionamento 

O funcionamento da instalação será idêntico ao atualmente existente. O aumento da capacidade 
instalada na ASU na sequência da instalação do liquefator de azoto não terá consequências na 
emissão de poluentes atmosféricos provenientes das fontes fixas. De facto, com o projeto de 
alteração apenas será mantida a fonte FF1 – Escovagem de garrafas. 

Com o projeto de alteração existirão mais duas fontes de emissão difusa que poderão libertar 
oxigénio e azoto para a atmosfera. Contudo, estes dois gases não são relevantes para a qualidade 
do ar. 

Tendo em conta as alterações a realizar, estima-se um incremento anual no volume de tráfego. De 
acordo com os dados do projeto e tendo em conta a capacidade a instalar estima-se um volume de 
tráfego anual de 16 060 veículos ligeiros e 13 489 veículos pesados. 

À semelhança do efetuado para a situação atual, a estimativa das emissões atmosféricas foi 
efetuada aplicando fatores de emissão adequados à situação rodoviária, adaptando a 
metodologia apresentada pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 
2019). 

Assim, considerando o volume de tráfego anual de 16 060 veículos ligeiros e 13 489 veículos 
pesados e os fatores de emissão do inventário de emissões Europeu, calcularam-se as emissões 
apresentadas  no Quadro 5.11 para a situação futura. 

De salientar que, na ‘situação futura’ existe uma transferência de volume de trafego de Sines para 
a zona de Alenquer, com a consequente transferência de emissão local de poluentes 
atmosféricos. 

Assumiu-se que os veículos pesados percorreriam em média 200 km entre as instalações da LINDE 
e o seu destino final, enquanto que os veículos ligeiros, maioritariamente utilizados pelos 
trabalhadores da empresa percorreriam 40 km na soma dos dois sentidos.  

Quadro 5.11- Emissões de poluentes atmosféricos geradas pelo volume de tráfego, para a situação futura. 

Poluente 
Emissões (t/ano) 

Situação Atual Situação Futura 

CO 0,712 0,842 

NOX 2,098 2,614 

PM10 0,062 0,075 

Conclui-se que, o projeto provocará um acréscimo de 0,13, 0,52 e 0,013 t/ano de CO, NOX e 
PM10, respetivamente, o que corresponde a uma variação de 18, 25 e 22 %. 

Considera-se que estes incrementos nas emissões são baixos (inferiores a 0,1 % das emissões 
totais do concelho) quando comparados com os valores atualmente existentes no concelho de 
Alenquer referentes aos transportes. Com estes incrementos ao nível das emissões, e 
contabilizando ainda com a dispersão na atmosfera, antecipa-se que os níveis de qualidade do ar 
não excedam os valores limite definidos na legislação de qualidade do ar. 
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Em suma, prevê-se que, face à situação atual, na situação futura ocorrerá um ligeiro aumento dos 
valores estimados para os poluentes atmosféricos CO e NOX e uma manutenção dos valores de 
partículas. Neste sentido, preve-se que concentrações representem um acréscimo inferior a 10% 
dos valores limite definidos na legislação de qualidade do ar, sem qualquer excedência aos 
valores limite. 

Importa salientar que existirá circulação de veículos num troço de via não pavimentada localizada 
no limite nascente da instalação na medida em que passará a existir um novo portão de 
acessibilidade (portão 3). Esta circulação poderá induzir a uma maior emissão de poeiras neste 
local. Apesar de não se prever excedências aos valores limite de partículas, a pavimentação desta 
parte da via torna-se essencial para minimizar este impacte. 

Neste âmbito, considera-se que a emissão dos poluentes decorrente do funcionamento futuro da 
Linde se traduz num impacte negativo, direto, certo, permanente, abrangente, de magnitude 
elevada e de intensidade muito baixa pelo que no global o impacte poderá ser pouco 
significativo. 

No Quadro 5.12 sintetizam-se os principais impactes decorrentes da eventual afetação da 
componente Qualidade do Ar. 

Quadro 5.12- Significância dos impactes negativos sobre a Qualidade do Ar. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 
Alteração dos níveis de 

qualidade do Ar 

Reduzida Média Pouco Significativo 

Funcionamento Elevada Muito Baixa Pouco Significativo 

5.7 Ambiente Sonoro 

5.7.1 Metodologia 

Os critérios de avaliação dos impactes para a componente do ambiente sonoro baseiam-se nas 
regras estabelecidas para atividades ruidosas no Decreto-Lei nº9/2007, de 17 de janeiro. 

As operações contabilizadas para a fase de construção serão de carácter temporário e deverão 
estar em conformidade com o Artigo 14º - Atividades Ruidosas Temporárias do Regulamento 
Geral do Ruído (RGR).  

Este artigo refere que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade 
de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 
as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 

O exercício destas atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser 
autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença 
especial de ruído pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade 
relativas aos aspetos referidos nos números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 15º. A licença especial de 
ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito nos 
recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no 
período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 
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Assim, na fase de construção, o grau de intensidade de natureza negativa é atribuído da seguinte 
forma: 

▪ Muito Baixa – quando não existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de 
referência junto a recetores sensíveis; 

▪ Baixa – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência, 
mas não existe ultrapassagem dos critérios de avaliação (valor limite do indicador LAeq 
do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no 
período noturno) junto a recetores sensíveis; 

▪ Média – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência 
e ultrapassagem de um dos critérios de avaliação (valor limite do indicador LAeq do ruído 
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período 
noturno) junto a recetores sensíveis; 

▪ Alta – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência e 
ultrapassagem dos 2 critérios de avaliação (valor limite do indicador LAeq do ruído 
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período 
noturno) junto a recetores sensíveis. 

Em fase de funcionamento, sempre que uma atividade ruidosa permanente se situe na 
proximidade de recetores sensíveis, há que respeitar simultaneamente os valores limite de 
exposição e o critério de incomodidade: 

A aplicação do critério de exposição máxima (alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do RGR, que remete 
para o seu artigo 11º) obriga ao cumprimento de valores limite de ruído ambiente exterior para 
zonas não classificadas: valores de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

A aplicação do critério de incomodidade (alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do RGR) exige que: a 
diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do 
ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído 
residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno (7h-20h), 4 dB(A) no período entardecer 
(20h-23h) e 3 dB(A) no período noturno (23h-7h).  

Em termos da avaliação de impactes da componente ambiente sonoro na fase de funcionamento 
a análise tem em consideração o seguinte grau de intensidade de natureza negativa: 

▪ Muito Baixa – quando não existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de 
referência junto a recetores sensíveis; 

▪ Baixa – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência, 
mas não existe ultrapassagem dos critérios de avaliação (valores limite de exposição e 
critério de incomodidade) junto a recetores sensíveis; 

▪ Média – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência 
e ultrapassagem de um dos critérios de avaliação (valores limite de exposição ou critério 
de incomodidade) junto a recetores sensíveis; 

▪ Alta – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência e 
ultrapassagem dos 2 critérios de avaliação (valores limite de exposição ou critério de 
incomodidade) junto a recetores sensíveis. 

5.7.2 Classificação de impactes 

5.7.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção, os principais impactes previstos referem-se essencialmente aos níveis 
sonoros emitidos pela utilização de máquinas e equipamentos no corte de vegetação, 
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movimentação de terras, instalação/operação e desativação do estaleiro e a infraestruturação da 
área. Salienta-se ainda o ruído proveniente da circulação de veículos, sobretudo veículos pesados, 
que têm como ponto de partida ou de chegada a própria obra. 

As ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar durante a construção do projeto, 
incluem: 

▪ Desmatação; 

▪ Terraplenagens: Escavação e Aterro; 

▪ Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

▪ Construção/demolição, infraestruturação e instalação dos equipamentos; 

▪ Instalação/operação e desativação do estaleiro. 

Os recetores sensíveis associados à fase de construção encontram-se identificados nas áreas 
sensíveis sinalizadas no Capítulo 4.6.  

A movimentação e operação de maquinaria pesada provocará, durante a fase de construção, um 
aumento significativo dos níveis de ruído e da transmissão de vibrações. Estas perturbações estão 
limitadas às zonas onde decorrem as obras, provocando incómodos nas zonas circundantes. 

As atividades ruidosas são especialmente sentidas a pouca distância devido aos mecanismos de 
dispersão da energia sonora e dado tratar-se de fontes pontuais. Numa fonte sonora pontual a 
energia sonora propaga-se de forma mais ou menos idêntica em todas as direções, através de 
ondas sonoras esféricas, sendo a atenuação do ruído da ordem dos 6 dB(A) por duplicação da 
distância à fonte. 

Os níveis sonoros expressos em LAeq, gerados por operações e equipamentos de construção 
encontram-se indicados no Quadro 5.13. 

Quadro 5.13 - Níveis sonoros gerados por operações e equipamentos e atenuação com a distância à fonte. 

Atividades 
LAeq (dB(A)) 

até 50 m 100 m 1000 m 

Movimentação de terras e escavação 72-75 (30 m) 62-65 40 

Cilindro betuminoso 70-75 (20 m) 56-61 42-39 

Cilindro betuminoso vibratório 80 (20 m) 66 44 

Martelo pneumático 80-84 (20 m) 66-70 44-48 

Fontes: U.S. Department of Transportation, 2006 - Construction Noise Handbook. Research and Innovative 
Technology Administration. John A. Volpe National Transportation Systems Center. Environmental Measurement 
and Modeling Division, Acoustics Facility. Cambridge, MA 02142 
OSHA , 2003 - Kim Nipko, Charlie Shields. OSHA's Approach to Noise Exposure in Construction 
European Agency for Safety and Health at Work, 2005 – Noise in Figures. Risk Observatory 

A 100 m de distância, estes valores decrescem para um intervalo de 62 a 65 dB(A) (movimentação 
de terras). Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 500 m de distância das operações 
e a cerca de 1 000 m de distância os níveis expectáveis não excederão os 40 dB(A). Os valores 
referidos referem-se à propagação em espaço livre (em linha de vista).  

Sendo assim, o ruído associado à construção poderá afetar de forma significativa apenas as zonas 
da imediata vizinhança ao local da expansão da instalação (distâncias inferiores a 100 m).  

Tendo em conta que, os locais onde ocorrerão as ações com maior emissão de ruído 
(movimentação de terras, terraplanagem) se localizam a uma distância entre 40 a 150 m do 
recetor sensível localizado a sul (ponto 3), poderá existir um incremento dos níveis sonoros neste 
local, mas sem ultrapassagem dos critérios de avaliação.  
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Não estando previsto a solicitação de uma licença especial de ruído, não existem limites sonoros 
na legislação definidos para este tipo de operações. Salienta-se que deverá ser respeitado o Artigo 
14º - Atividades Ruidosas Temporárias do Regulamento Geral do Ruído. 

Em suma, prevê-se que os recetores sensíveis não sejam afetados por estas atividades ruidosas, 
sendo que as operações associadas à construção provocarão um impacte negativo, direto, certo, 
temporário, restrito, com magnitude reduzida e de baixa intensidade, não se prevendo 
incumprimento legislativo, pelo que no global o impacte é insignificante. 

5.7.2.2 Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento importa analisar as seguintes ações:  

▪ Funcionamento/presença da unidade- Existirão novas fontes de ruido associadas ao 
centro de enchimento de gases medicinais e à unidade NLU (mais 4 fontes); 

▪ Circulação de veículos pesados - um incremento anual possível de 2897 veículos pesados 
(passando de 10592 para 13489) -. Assumindo que estes veículos apenas circulam em 
dias úteis haverá um acréscimo de 11 veículos/dia. 

Atualmente a unidade possui um conjunto de fontes de ruído (5), sendo que com o projeto de 
alteração existirá um incremento de mais 4 fontes de ruído (localização das fontes de ruído no 
Anexo IV.H do Volume III). De salientar que os novos equipamentos serão implementados com 
recurso a mecanismos de insonorização por forma a reduzir a emissão sonora para o exterior. 

O nível sonoro previsto para a nova fonte FR7 - torre de arrefecimento é 96,1 db(A). Não existem 
dados para as restantes fontes. 

Considerando, a relação dos níveis sonoros com a distância descrita na equação 1 foram 
estimados os níveis sonoros nos recetores sensíveis mais próximos da localização da fonte  em 
causa (recetor referente ao ponto de medição P1). Este recetor sensível localiza-se a 170 m do 
local de implantação torre de arrefecimento. 

Nível Sonoro R0 – Nível sonoro R1 = 20 log (R1/R0)                                              Equação 1 

Em que: 

Nível Sonoro R0 - Nível Sonoro no equipamento (dB(A) 

Nível Sonoro R1 - Nível Sonoro no recetor(dB(A) 

R0 – Distância ao equipamento (m) 

R1 - Distância do equipamento ao recetor (m) 

Quadro 5.14 - Níveis sonoros estimados no recetor sensível referente ao ponto P1. 

 
Nível Sonoro R0 (no 

equipamento) 
Distância do equipamento ao 

recetor (m) 
Nível Sonoro R1 

(no recetor) 

Torre de arrefecimento 96,1 dB(A) 170 51 dB(A) 

Considerando que os níveis sonoros são descritos por uma escala logarítmica, a combinação de 
duas fontes sonoras não resulta na adição simples dos seus valores, mas sim numa adição 
logarítmica (Equação 2). O ruído de menor amplitude é, portanto, mascarado pelo de maior 
amplitude. De facto, quando duas fontes sonoras de igual potência se sobrepõem, o nível 
aumenta no máximo 3 dB.  

                                                                           Equação 2 

Em que: 

LpT - Nível Sonoro total (dB(A) 
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L1 - Nível Sonoro 1 (dB(A) 

L2 - Nível Sonoro 2 (dB(A) 

Considerando o nível sonoro atualmente medido no recetor sensível do ponto de medição P1, 
que já inclui as fontes atuais da Linde e outras fontes existentes no local (como o tráfego), 
adicionaram-se os níveis provenientes das novas fontes (51 dB(A)) e verificou-se que o nível 
sonoro resultante é idêntico ao medido (72 e 66 dB(A) para os períodos diurno e noturno). 

Assim, tendo em conta as ações descritas não é espectável a ocorrência de impactes diretos sobre 
os recetores sensíveis próximos. É previsível que ocorra um ligeiro incremento dos níveis de 
ruído, dado que não estão contabilizadas as 4 novas fontes da Linde (apenas existem dados dos 
níveis sonoros para 2 fontes). Contudo, não se antecipa a excedência dos valores limite impostos 
no Regulamento Geral do Ruído. 

No geral, a emissão de ruído das ações e atividades previstas para a fase de funcionamento 
traduz-se num impacte negativo, direto, certo, permanente, restrito, de moderada magnitude e 
de intensidade baixa pelo que no global é pouco significativo. 

No Quadro 5.15 sintetizam-se os principais impactes ao nível do ambiente sonoro. 

Quadro 5.15 - Significância dos impactes negativos sobre o Ambiente Sonoro. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 
Alteração dos níveis sonoros 

Reduzida Baixa Insignificante 

Funcionamento Moderada  Baixa Pouco significativo 

 

5.8 Solos e Uso do solo 

5.8.1 Metodologia 

São considerados impactes sobre os solos e respetivos usos todas as modificações relevantes à 
situação de referência atual e perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas 
à implementação do projeto. 

Para a avaliação de impactes nos solos considera-se o tipo de solo e a respetiva aptidão para a 
agricultura bem como a própria afetação das suas funcionalidades ecossistémicas. 

No que respeita ao uso do solo propriamente dito, a avaliação é efetuada com base nas 
alterações previstas no uso e ocupação atual do solo, podendo-se considerar negativo quando 
ocorre uma artificialização da área a ocupar e positivo quando se prevê uma requalificação de 
uma área degradada. 

A avaliação da intensidade dos impactes negativos baseia-se nos critérios de seguida 
apresentados, valorizando-se sobretudo a importância que o solo possui em função da sua 
aptidão agrícola, considerando-se que os solos com maior aptidão agrícola são mais importantes: 

▪ Muito baixa – quando apesar de poderem ocorrer alterações às características morfológicas 
do solo, o seu perfil natural não é alterado; sem alteração do uso, ou podendo ocorrer uma 
alteração do uso não ocorre qualquer tipo de artificialização da área; possibilidades de 
contaminação em solos sem aptidão para uso agrícola; 

▪ Baixa – quando ocorrem alterações ao perfil de um solo que não possui qualquer aptidão 
agrícola. Ocorre uma artificialização do local de intervenção mas sem ocupar solos com 
aptidão agrícola; possibilidades de contaminação em solos com aptidão agrícola marginal; 
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▪ Média – quando ocorre a destruição do perfil de um solo com aptidão para a agricultura. 
Ocorre uma artificialização do local de intervenção em solos com aptidão para a agricultura; 
possibilidades de contaminação em solos com aptidão agrícola; 

▪ Alta – Quando ocorre a destruição do perfil de um solo inserido na RAN. Ocorre a 
artificialização de áreas de RAN; possibilidades de contaminação em solos de RAN. 

5.8.2 Classificação de impactes 

5.8.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção os impactes sobre os solos ocorrerão sobretudo na área afeta à expansão 
do projeto e resultam das seguintes ações: 

▪ Desmatação; 

▪ Movimentação de terras (escavação e aterro); 

▪ Movimentação de máquinas; 

▪ Impermeabilização. 

Na área da instalação atualmente existente, as alterações ocorrerão em áreas maioritariamente 
impermeabilizadas, ou seja, em áreas em que a estrutura e funções do solo há muito que foram 
destruídas, e em áreas de pequenos espaços verdes relvados. As intervenções a realizar são a 
escavação até 0,5 m na zona de armazenamento de garrafas (num espaço verde existente) para 
nivelar a cota e as escavações até 2 m para implantação das fundações e posterior 
impermeabilização.  

No caso da escavação para nivelamento de cota será removida a camada superficial de solo, o 
qual, muito provavelmente, terá sido colocado no local aquando da preparação do espaço 
ajardinado. No caso das fundações será removido um perfil até 2 m de profundidade mas que em 
muitos casos corresponderão a materiais de aterro realizados à data da construção da instalação 
existente. Neste sentido não se considera que estas intervenções sejam relevantes para os solos. 
A própria impermeabilização (mais 723,35 m2 que a situação atual) não é muito relevante face ao 
facto de se estar numa área de cariz industrial e fortemente intervencionada. 

Salienta-se no entanto que das escavações a realizar, ainda que de reduzida magnitude, resultará 
um determinado volume de solos e rochas escavados que será necessário conduzir a depósito. 
Com base nos dados de caracterização dos solos obtidos em 2017, em alguns locais no interior da 
instalação existente verificou-se a presença de valores de Arsénio acima dos valores de referência 
em 3 amostras (valores que poderão ser explicados pelos níveis de background geoquímico deste 
metal nesta região), embora com valores bastante abaixo do valor de intervenção da norma 
holandesa estabelecido e de xileno numa amostra (capítulo 4.7.5). Detetou-se ainda a presença 
de hidrocarbonetos TPH C10-C40 em duas amostras superficiais de solo. Contudo, o Guia da APA 
para solos contaminados não apresenta valor de referência para este parâmetro. 

Os impactes sobre os solos e respetivo uso ocorrerão sobretudo na área de expansão da 
instalação. Estes impactes estão bem localizados no espaço e no tempo, fazendo-se sentir nas 
seguintes perspetivas: 

▪ Desmatação – O corte/arranque da vegetação e a limpeza do terreno implicará a circulação 
de maquinaria pesada na área de intervenção, o que que levará à compactação dos solos. 
Considerando que toda a área de expansão na qual ocorrerá a desmatação é plana, não se 
prevê qualquer risco de erosão na sequência de precipitação intensa. No decurso desta 
atividade os horizontes superficiais do solo serão significativamente alterados; 

▪ Movimentação de terras (escavações e aterros) – Na árera de expansão, a realização de 
escavações (remoção da camada superficial – terra vegetal) conduzirá à destruição do perfil 
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natural do solo nomeadamente do seu horizonte superficial, enquanto que a realização do 
aterro embora sem a destruição direta do perfil existente nesse local, inviabilizará as funções 
que essa estrutura do solo atualmente desempenha no ecossistema. Nessa área, com 
aproximadamente 7 700 m2 será efetuado um aterro com recurso a um volume de 8 350 m3 
de materiais inertes que provirão de uma área de empréstimo (pedreira). Após a 
consolidação do aterro proceder-se-á à impermeabilização da área. Ocorrerá assim uma 
alteração definitiva do solos na área de expansão do projeto induzindo alterações na sua 
funcionalidade e uso actual nomeadamente devido artificialização; 

▪ Movimentação de máquinas – Para a realização da obra, e, em especial durante a fase de 
preparação do terreno (limpeza vegetação e movimentações de terras) será utilizada 
maquinaria pesada na área de intervenção (escavadoras giratórias e camiões basculantes). 
Esta maquinaria, além da compactação que causará aos solos poderá causar poluição devido 
ao risco de perda de óleos/combustíveis na sequência de incidentes com máquinas em 
funcionamento. Por outro lado, caso a maquinaria circule em áreas adjacentes ocorrerá aí a 
compactação do solo afetando a sua funcionalidade ecológica nomeadamente no que 
respeita à permeabilidade. Contudo, face à movimentação de terras realizada (destruição 
permanente do perfil natural do solo) a movimentação de máquinas no local acaba por ser 
pouco relevante. 

▪ Instalação do estaleiro – o estaleiro será localizado na área adjacente ao local de realização 
do aterro. Nesse local ocorrerá a compactação do solo. No local do estaleiro, a eventual 
presença de substâncias perigosas, nomeadamente combustíveis para utilização na 
maquinaria, introduz o risco de poderem ocorrer derrames sobre os solo com a consequente 
contaminação do mesmo. 

Deste conjunto de ações, a movimentação de terras é de facto a ação mais impactante na medida 
em que daí resultará a destruição definitiva do atual perfil do solo e das suas funções na área de 
expansão. Na área interna da instalação existente tendo em conta a natureza maioritariamente 
artificial dos locais de intervenção, considera-se que estas ações não apresentam especial 
relevância. 

Considerando que, posteriormente, grande parte da área de expansão será impermeabilizada, 
eventuais derrames de substâncias poluentes (risco de contaminação do solo devido a eventuais 
derrames de óleos provenientes da maquinaria pesada que será utilizada no decurso da obra), 
embora negativos não são relevantes face às alterações estruturais decorrentes da fase de 
mobilização de terras a que se seguirá a sua impermeabilização. 

Em toda a área de movimentação de terras (escavações e aterros) ocorrerá destruição do valor 
pedológico dos solos, reduzindo o potencial e função que a respetiva estrutura pedológica 
atualmente apresenta, verificando-se que serão afetados cambissolos eutricos. No que respeita à 
aptidão dos solos para a agricultura verifica-se que a área de estudo, em particular o local de 
implantação do projeto, segundo informação do Atlas do Ambiente se localiza em solos com 
capacidade agrícola (classe A). 

Assim do ponto de vista das características e funcionalidade do solo, considera-se que na área de 
expansão do projeto ocorrerá um impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado de 
magnitude moderada e de intensidade média pelo que o impacte será significativo. 

5.8.2.2 Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento os impactes relacionados com os solos e respetivo uso tornaram-se 
permanentes com a finalização da obra. Dessa forma, a fase de funcionamento, correspondendo à 
presença física da infraestrutura, assume como ponto de partida os impactes permanentes da fase de 
construção. A operação em si não constituirá impactes relevantes sobre as características morfológicas 
dos solos aí presentes. 
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O impacte sobre os solos, a ocorrer, estará relacionado com o risco de eventuais contaminações que 
eventualmente possam ocorrer na sequência de derrames de substâncias perigosas que possam atingir 
os solos da área envolvente. 

Salienta-se no entanto que os novos locais onde ocorrerá armazenamento de substâncias perigosas, 
nomeadamente toda a área de expansão, se encontram totalmente impermeabilizados. De salientar 
também que as substâncias em causa se encontram no estado gasoso ou criogénico pelo que eventuais 
derrames, a acontecer, não afetarão o solo. 

No Quadro 5.16 apresenta-se a significância dos impactes do projeto sobre os solos. 

Quadro 5.16- Significância dos impactes sobre os solos. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Destruição das 
características 
morfológicas/aptidão dos 
solos e artificialização 

Moderada Média Significativo 

5.9 Ordenamento do Território 

5.9.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes é feita qualitativamente com base na articulação das características do 
projeto de alteração com as estratégias preconizadas nos instrumentos de gestão territorial 
referidos na situação de referência e nos efeitos sobre a dinâmica urbana e territorial. 

Neste contexto, os impactes poderão ser positivos, quando ocorre uma integração e/ou 
compatibilidade do projeto com as estratégias preconizadas e/ou servidões 
administrativas/restrições de utilidade pública presentes na área, ou negativos, quando não se 
verifica uma integração e/ou compatibilidade com as estratégias preconizadas e/ou servidões 
administrativas/restrições de utilidade pública presentes na área 

5.9.2 Classificação de impactes 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

A unidade industrial da LINDE, encontra-se instalada em Alenquer desde 1997, servindo uma 
grande variedade de setores, nomeadamente os setores químico, alimentar, eletrónico, primário 
e medicinal. De salientar, que no setor medicinal, a LINDE dedica-se à prestação de serviços e 
terapias que têm por base gases medicinais e farmacêuticos. Serviços que potenciam a atuação 
dos profissionais de saúde no seu dia a dia ajudando-os a prestar os cuidados nos hospitais, 
clínicas, centros de cuidados intermédios, urgências e na casa dos doentes. 

Em face do leque de serviços prestados pela LINDE, considera-se que se trata de uma unidade de 
elevado nível de especialização, e, por conseguinte, com um quadro de recursos humanos 
especializados, contribuindo para os domínios social e económico do PNPOT. 

Com a implementação do projeto de alteração será aumentada a eficiência do processo o que se 
traduz diretamente numa redução de desperdício do processo produtivo ao mesmo tempo que 
reduz o rácio kw/m3, ou seja, esta redução será acompanhada de um aumento da eficiência 
energética. 

Desta forma, considera-se que o projeto em avaliação concorre para a inovação, para a eficiência 
energética e circularidade da economia, pelo que o projeto contribui de forma relevante para a 
prossecução dos objetivos do PNPOT, nos domínios social e económico. 
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Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

No que diz respeito ao PROT-OVT, e tendo em conta as características da atividade da LINDE, 
considera-se que esta contribui para a inovação e competitividade além de potenciar as vocações 
territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental, contribuindo assim para a prossecução de 
dois dos eixos estratégicos de base territorial do PROT-OVT. 

De acordo com o modelo territorial preconizado pelo PROT-OVT a área de implantação da LINDE 
insere-se na ‘Porta Norte da Área Metropolitana de Lisboa’, tratando-se de uma área que 
reordena, valoriza e qualifica as atividades logísticas ligadas especificamente à articulação com 
Área Metropolitana de Lisboa e sirva de elemento estruturador dos movimentos de relocalização 
empresarial que se manifestam no contexto desta área. 

No que concerne as unidades territoriais, a área de implantação da LINDE localiza-se na unidade 
territorial ‘Oeste Florestal’. Nesta Unidade Territorial ocorre uma forte ligação transversal entre o 
Oeste e o Vale do Tejo potenciada pelo cruzamento da A15 com a EN1 (atual IC2). 

Para a unidade territorial ‘Oeste Florestal’, o PROT-OVT estabelece um conjunto de normas 
específicas, destacando-se as seguintes: 

▪ “Elaborar um PAT para a área de acolhimento empresarial a desenvolver no âmbito da 
Porta Norte da Área Metropolitana de Lisboa, nos concelhos de Alenquer e Azambuja 
(abrangendo áreas das Unidades Territoriais limítrofes), que inclua componentes 
estratégicas, programáticas e ordenamento do território.” 

▪ “Manter manchas agrícolas no contínuo florestal.” 

▪ “Manter a dominância da ocupação e uso florestal da unidade territorial; diminuir o 
risco de incêndio, e aumento do valor paisagístico e biodiversidade, bem como valorizar 
as áreas de sobreirais.” 

Tendo em conta que a LINDE se insere numa área industrial e nas imediações da EN1/IC2, 
considera-se que não coloca em causa a integridade da unidade territorial do ‘Oeste Florestal’.  

Constituindo a ERPVA (Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental) um objetivo 
central do PROT-OVT, sendo concretizada através de áreas nucleares estruturantes, é de referir 
que a LINDE apesar de se situar próximo de uma área nuclear secundária, não interfere com 
qualquer área integrante da ERPVA. 

No que à rede complementar da ERPVA diz respeito, a unidade da LINDE não interfere com 
nenhuma área ecológica.  

Ao nível dos riscos a LINDE encontra-se abrangida por área de perigosidade sísmica elevada. 
Assim, de acordo com as orientações e diretrizes do PROT-OVT no domínio dos riscos haverá que: 

▪ Projetar as infraestruturas de acordo com todas as normas de segurança, a fim de 

evitar que o colapso de uma rede de infraestruturas comprometa outra(s), em caso de 

sismo; 

▪ Projetar os novos edifícios de forma a reduzir a vulnerabilidade face aos sismos e 

facilitar a intervenção de socorro em situação de emergência, garantindo distâncias de 

segurança adequadas entre os edifícios. 

Face ao exposto o funcionamento da LINDE contribui para a prossecução dos objetivos e normas do 
PROT-OVT. 

Plano Diretor Municipal - Ordenamento 

Ao abrigo do PDM de Alenquer e do ponto de vista da qualificação do solo para efeitos de 
ocupação, uso e transformação do solo, a área de implantação da LINDE encontra-se classificada, 
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em espaço industrial, mais precisamente na categoria de ‘Áreas industriais IN-novas áreas 
industriais’. 

A expansão da unidade industrial será desenvolvida através de um processo de construção, 
encontrando-se sujeito aos parâmetros urbanísticos referidos nos pontos 5.1 e 5.2 do artigo 35.º, 
em conformidade com a sua localização (ponto 5 do artigo 35.º). 

A construção de edifícios nestas áreas fica sujeita, cumulativamente, às regras a seguir 
discriminadas para os lotes depois de infraestruturados: 

a) Índice de implantação máximo [(Ii) lote]: 0,5; 

b) Volumetria máxima [(Iv) lote]: 4,5 m3/m2; 

c) Arruamentos: faixa de rodagem maior ou igual a 9 m; bermas e passeios maiores ou 
iguais a 2,5 m; 

d) Altura máxima das construções: 10 m, salvo situações excecionais justificadas pela 
natureza da atividade; 

e) Cedências em conformidade com o plano de pormenor ou, na sua ausência, com a 
Portaria n.º 1182/92, de 22 de dezembro. 

No âmbito do projeto em avaliação, as alterações serão implementadas em duas parcelas: a 

parcela da instalação atualmente existente e uma parcela adjacente sobre a qual será realizada a 

ampliação da instalação existente (Quadros 3.3 e 3.4 da descrição do projeto). 

Na parcela da instalação existente, após implementação do projeto de alteração, a área de 

implantação totalizará 6 035,80 m2 e a área de construção alcançará os 6 455,66 m2. 

Relativamente à parcela na qual será realizada a expansão, a área de implantação será de 750 m2 

e a área de construção será de 912,70 m2.  

Deste modo, ao nível do índice de implantação máximo na área da parcela da instalação existente 

o projeto apresentará um índice de 0,23 e na área da parcela na qual é realizada a expansão o 

índice será de 0,03. Em ambas as situações os valores são bastante inferiores ao índice de 

implantação máximo fixado no PDM. 

No que concerne à volumetria máxima, em ambos os casos existe conformidade com o disposto 

no regulamento do PDM: na área da instalação existente a volumetria máxima será de 1,75 

m3/m2 e na parcela da expansão a volumetria será de 0,28 m3/m2.  

No que diz respeito às alturas máximas de construção, os edifícios a construir apresentam alturas 

inferiores aos 10 m regulamentares: 9,78 m no caso do armazém da oficina da área de expansão e 

8,5 m no caso da casa das máquinas da NLU. 

Atualmente existem diversas estruturas com uma altura superior a 10 m (exemplo: edifício de 

fabrico de acetileno, edifício da coluna da coluna de fracionamento, tanques). Tratam-se de 

estruturas que já se encontram implantadas, cuja excedência da altura máxima é justificada pela 

natureza da atividade. Com o projeto de alteração, a unidade de liquefação de azoto, será dotada 

de um tanque de armazenamento que terá uma altura máxima de 23 m e de uma caixa fria com 

uma altura de 13,5 m. Trata-se de estruturas fundamentais para o funcionamento da nova 

unidade pelo que se considera estar em conformidade com o regulamento do PDM, justificada 

pela natureza da atividade. 

Relativamente aos estacionamentos, com o projeto de alteração passam a existir 42 lugares para 

veículos ligeiros e 5 para veículos pesados. De acordo com os critérios da Portaria nº 216-B/2008, 

de 3 de março, a LINDE deveria disponibilizar 5 lugares de estacionamento para veículos pesados 
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e 39 lugares para veículos ligeiros. Desta forma, constata-se que ao nível dos estacionamentos a 

LINDE cumprirá com os critérios da Portaria nº 216-B/2008. 

Da avaliação efetuada constata-se que o projeto em avaliação, em matéria do regime de 
edificabilidade e estacionamentos, está em conformidade com o estipulado no regulamento do 
PDM. 

Plano Diretor Municipal - Condicionantes  

Do ponto de vista da planta de condicionantes, constata-se que ao nível das restrições de 
utilidade pública o projeto em avaliação não colide com nenhuma área de RAN ou REN. 

Ao nível das servidões administrativas, segundo a planta de condicionantes do PDM de Alenquer, 
verifica-se que a área de implantação da LINDE se encontra abrangida pela servidão 
administrativa da Base Aérea da Ota (no caso das infraestruturas Aeroportos e Aeródromos). 

De referir, no entanto, que a área é atravessada por uma linha de distribuição de eletricidade, que 
não se encontra identificada na planta de condicionantes do PDM de Alenquer. No entanto, pelos 
problemas de segurança que implicam, justificam a obrigatoriedade de manter distâncias 
mínimas, o que configura uma servidão administrativa  

No que diz respeito à linha de distribuição de eletricidade, a servidão justifica a obrigatoriedade 
de manter distâncias mínimas entre os condutores e os edifícios. As condições técnicas para 
estabelecer quaisquer infraestruturas e edifícios, de acordo com as servidões das linhas elétricas 
encontram-se fixadas no Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro, que estabelece as 
condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a exploração das instalações 
elétricas, com vista à proteção de pessoas e coisas e à salvaguarda dos interesses coletivos (artigo 
1.º). 

Com vista à proteção contra contactos acidentais o Decreto Regulamentar n.º 1/92, fixa as 
distâncias dos condutores à arvores e edifícios, cujas distâncias não poderão ser inferiores a 2,5 m 
e 4 m, respetivamente. 

Verifica-se que as estruturas mais próximas a implementar com o projeto de alteração (edifício 
armazém/oficina e tanque de LIN junto à unidade NLU) estão a mais de 4 m dos condutores. 

No que concerne à base aérea da Ota, a LINDE está abrangida pela 2.ª zona de proteção. Segundo 

o artigo 4.º do Decreto 41791, esta intervenção deverá ser precedida de autorização prévia da 

autoridade militar. 

5.10 Biodiversidade 

5.10.1  Metodologia 

A avaliação da importância dos impactes é realizada com base no grau de afetação da fauna e 
flora locais, considerando para o efeito o seu valor conservacionista determinado na situação de 
referência. Para tal, teve-se em consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos 
diversos habitats e a importância da área para a conservação dos habitats e populações de 
espécies com interesse conservacionista (ameaçadas e/ou constantes nas Diretivas Aves e/ou 
Habitats). 

O grau de intensidade de natureza negativa é atribuído da seguinte forma: 

▪ Muito Baixo – Quando, apesar de ocorrer destruição de comunidades vegetais e/ou 
afetação de populações de espécies, estas mantêm sensivelmente a mesma abundância 
e área de ocorrência local; 

▪ Baixo - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta numa 
redução da sua abundância ou da área de ocorrência local, não sendo no entanto 
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afetados de forma relevante espécies/habitats protegidos ou com interesse 
conservacionista; 

▪ Médio - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na 
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats com interesse 
conservacionista; 

▪ Alta - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na 
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats considerados 
prioritários no âmbito das Diretivas Habitats ou Aves. 

5.10.2 Classificação de impactes 

5.10.2.1 Flora e Vegetação 

Na fase de construção os impactes sobre a flora e vegetação resultam sobretudo das seguintes 
ações: 

▪ Desmatação; 

▪ Movimentação de terras (escavação e aterros); 

▪ Movimentação de máquinas na área de intervenção. 

No interior da área da instalação existente as alterações a realizar não afetam vegetação 
autóctone na medida em que as intervenções são realizadas em áreas impermeabilizadas e em 
espaços verdes com relva e/ou vegetação ornamental. 

Na área de expansão ocorre sobretudo vegetação herbácea de cariz ruderal e pontualmente 
vegetação arbustiva (em processo de regeneração) de características mediterrânicas. Destaca-se 
ainda a presença de duas espécies de herbáceas invasoras. Em termos arbóreos refere-se a 
presença de uma ‘linha’ de oliveiras e também de um sobreiro de grande porte e alguns em 
regeneração. 

Com exceção do sobreiro de grande porte que será preservado, proceder-se-á à desmatação da 
vegetação em toda a área de implantação do projeto bem como na área de implantação do 
estaleiro e área adjacente. As oliveiras, serão arrancadas em condições de serem transplantadas 
numa área remanescente da propriedade. 

Após a retirada da vegetação segue-se a mobilização de terras através da realização de aterro 
para atingir as cotas de implantação do projeto. Estas ações serão realizadas com o auxílio de 
maquinaria pesada. 

Ocorrerá assim a destruição permanente da vegetação presente. Contudo, ocorrendo aí 
sobretudo vegetação ruderal, comum em toda a região envolvente, e não ocorrendo qualquer 
habitat inscrito na Diretiva Habitats, o impacte sobre a flora e vegetação, embora negativo, pelo 
facto de existir destruição de vegetação, será direto, certo, permanente e isolado o que se reflete 
numa magnitude moderada. Na área do projeto as comunidades vegetais (ruderal) não 
apresentam valor conservacionista e são comuns em toda a área envolvente. Desta forma 
considera-se que o impacte sobre a flora e vegetação é de muito baixa intensidade e 
insignificante. 

Há no entanto que ter especial atenção no decurso da obra do destino a dar às terras vegetais e 
ao próprio material vegetal que são retirados do local. As terras vegetais apresentam-se 
‘contaminadas’ com sementes/propágulos de espécies de flora invasora pelo que, caso venham a 
ser depositadas em áreas onde ainda não existe presença dessas espécies os impactes sobre os 
valores naturais desses locais poderão vir a ser muito significativos. Há assim que ter em atenção 
a forma como o transporte das terras, o corte da vegetação e a gestão global desse material são 
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realizados de forma a evitar novos focos de invasão com impactes negativos sobre as 
comunidades de outros locais. 

A movimentação de terras com recurso a maquinaria pesada que circulará na área poderá ainda 
conduzir ao levantamento de poeiras as quais se poderão depositar sobre a vegetação da área 
envolvente, o que implica a redução da taxa fotossintética das plantas podendo originar perdas 
de crescimento, queda prematura das folhas e menor imunidade a doenças. Face à localização da 
intervenção, entre a área industrial existente e a envolvente imediata ocupada sobretudo por 
vegetação ruderal e por uma sebe de canas do lado poente ou seja, vegetação sem valor 
conservacionista, este impacte, embora negativo, é indireto, possível, temporário, restrito e de 
muito baixa intensidade pelo que no global é insignificante. 

Embora na área de estudo não tenham sido identificadas quaisquer espécies de flora ameaçadas 
ou constantes da Diretiva Habitats, registou-se a presença do sobreiro (Quercus suber), espécie 
que possui estatuto de proteção pela legislação nacional ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/01, de 
25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de junho. É uma espécie bastante 
frequente a nível nacional, não estando a sua conservação global ameaçada. 

De acordo com o regime legal de proteção do sobreiro, o corte ou arranque de sobreiros em 
povoamentos apenas pode ser autorizado mediante casos muito concretos. Nas situações em que 
a densidade do arvoredo não atinja os valores mínimos estabelecidos na definição de 
povoamento o corte ou arranque de sobreiros carece apenas de autorização da Direção Regional 
de Agricultura competente. 

Verifica-se que serão afetados 3 exemplares no interior do perímetro de intervenção. São 
exemplares de muito pequena dimensão resultantes da sucessão ecológica em curso no local 
devido ao facto da parcela não ser intervencionada há alguns anos. O sobreiro adulto será 
preservado no local. 

Assim, embora o arranque desses exemplares de pequena dimensão seja um impacte negativo, 
face ao reduzido número e dimensão considera-se que o impacte, embora negativo, direto, certo, 
permanente e isolado de magnitude moderada será de intensidade baixa e pouco significativo. 

Na fase de funcionamento, a qual corresponde à presença do edificado, das infraestruturas e 
atividade normal da instalação não são esperados quaisquer impactes negativos sobre a flora e 
vegetação da área envolvente. 

5.10.2.2 Fauna 

Na fase de construção os principais impactes sobre a fauna encontram-se associados às seguintes 
ações: 

▪ Desmatação; 

▪ Movimentação de terras (escavação e aterros); 

▪ Movimentação de máquinas na área de intervenção; 

▪ Infraestruturação e edificação; 

▪ Presença dos operários afetos às atividades construtivas. 

No interior da área da instalação existente, as alterações a realizar não afetam biótopos naturais 
na medida em que as intervenções são realizadas em áreas impermeabilizadas e espaços verdes 
com relva e/ou vegetação ornamental, no seio da atual atividade industrial e por isso sem 
relevância para a fauna local. 

Na área de expansão, as etapas relacionadas com a preparação do terreno, nomeadamente no que se 
relaciona com a desmatação e a subsequente movimentação de terras, provocam a destruição de 
habitat, morte de indivíduos que estão alojados nos seus abrigos, sobretudo espécies de menores 
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dimensões e com menor capacidade de mobilidade que encontram abrigo ao nível do solo e que 
não conseguirão fugir a tempo (herpetofauna e micromamíferos). As aves e os mamíferos de maior 
porte afastar-se-ão de imediato procurando abrigo no biótopo florestal e agrícola da área 
envolvente. 

A circulação de máquinas e veículos pesados afetos sobretudo às operações de movimentação de 
terras, bem como as atividades de infraestruturação e edificação que se seguem e que são 
suportadas pela presença de operários, introduzirão nesta área alguma perturbação sobre a 
fauna presente na área adjacente. Como consequência, após o início da obra, a fauna que 
atualmente ocorre no local de intervenção e área imediatamente adjacente afastar-se-á para as áreas 
vizinhas (efeito de exclusão) cujo habitat. 

Na área de estudo ocorrem potencialmente 12 espécies com interesse conservacionista (espécies do 
Anexo I da Directiva Aves, espécies dos Anexos II/IV da Directiva Habitats e espécies com estatudo de 
conservação desfavorável) sendo que, 8 poderão ocorrer na área de implantação direta do projeto. 
Trata-se de espécies pouco exigentes do ponto de vista da qualidade do habitat (espécies generalistas), 
sendo a densidade de indivíduos neste local ser baixa e/ou a sua presença apenas ocasional. Entre estas 
apenas a lagartixa-ibérica, a cotovia e eventualmente o coelho, poderão aí encontrar condições 
favoráveis à nidificação. 

Com o desenrolar das obras estas espécies deixarão de marcar presença na área de implantação do 
projeto. Contudo, considerando as características dos biótopos atualmente presentes na área que será 
ocupada pelo projeto e que qualquer uma destas espécies encontra habitat favorável à sua ocorrência 
(áreas de alimentação, abrigo e nidificação) em toda a área envolvente estas manterão a sua 
distribuição na área envolvente. 

Tendo em conta as características atuais do biótopo diretamente afetado (área de pousio) e as espécies 
que aí ocorrem, os impactes serão negativos, diretos, certos, temporários e restritos (magnitude 
reduzida) no que respeita à perturbação da fauna e permanentes e isolados (magnitude moderada) no 
que respeita à destruição do habitat dessas espécies. 

A circulação dos camiões para transporte dos materiais inertes a utilizar no aterro, bem como para 
transporte da generalidade dos materiais e equipamentos necessários à construção, poderá conduzir à 
mortalidade de espécies de fauna (atropelamento/colisão) ao longo das vias rodoviárias. A mortalidade 
de espécies, considerando quer a circulação de veículos nas rodovias quer as ações construtivas no 
local de obra, será um impacte negativo, direto, possível, temporário, abrangente e de magnitude 
moderada. Embora com a existência de eventuais atropelamentos não será expectável alterações 
relevantes de abundância e/ou área de ocorrência das espécies na área em causa pelo que o impacte 
deverá ser de intensidade baixa e pouco significativo. 

A fase de funcionamento corresponde à unidade em operação ocorrendo aí o funcionamento de novas 
unidades produtivas (com destaque para a NLU), a circulação de veículos pesados e as operações de 
carga e descarga de garrafas. Ocorrerá assim um incremento da perturbação que tenderá a afetar de 
forma permanente as espécies de fauna da área adjacente. De salientar no entanto que as alterações 
propostas são maioritariamente no interior do perímetro industrial existente com uma expansão 
sobretudo de área de armazenagem . Desta forma, atualmente o funcionamento da instalação 
existente já provoca níveis de perturbação sobre a fauna, ocorrendo aí apenas espécies comuns 
habitualmente típicas de meios artificializados/com elevada presença humana. 

Assim, face à situação atual e às características das espécies presentes nessa área, o impacte sobre a 
fauna da área de estudo, durante a fase de funcionamento do projeto, será negativo, direto, certo, 
permanente e restrito de magnitude moderada, de baixa intensidade e pouco significativo. 

Durante a fase de funcionamento existirá um incremento do tráfego viário, sobretudo de veículos 
pesados que entram e saiem da instalação. O incremento de veículos na generalidade das vias 
rodoviárias poderá traduzir-se na ocorrência de atropelamentos de fauna. Salienta-se no entanto o 
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facto de uma parte relevante dos veículos que passarão a circular a partir da unidade de Alenquer, 
nomedamente os veículos afetos à área de armazenamento/logística de amoníaco e à unidade de 
gases medicinais, até ao momento circulam a partir do polo da LINDE existente em Sines e a partir do 
qual essas substâncias são enviadas para toda a região a sul de Leiria. Nesse sentido não ocorrerão 
alterações relevantes. De notar ainda que na área imediatamente adjacente ao local de implantação da 
LINDE em Alenquer, nomeadamente nas proximidades da EN1 e sua ligação à A1, não existe nenhuma 
zona sensível para a fauna (área classificada). 

Com o projeto de alteração existirá um incremento de veículos (9 veículos/dia) com origem e destino 
na instalação. Este valor, face ao elevado tráfego da via que faz a expedição a partr da LINDE (EN1/IC2), 
é insignificante. Tendo em conta a baixa importância conservacionista desta área, o impacte, embora 
negativo, direto, possível, permanente e abrangente de magnitude elevada terá uma intensidade 
muito baixa e por isso será pouco significativo. 

No Quadro 5.17 apresenta-se uma síntese dos impactes do projeto sobre a biodiversidade. 

Quadro 5.17- Significância dos impactes negativos sobre a biodiversidade. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Destruição da flora/vegetação  Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Deposição de poeiras sobre a vegetação Reduzida Muito baixa Insignificante 

Destruição de habitat da fauna Reduzida Baixa 
Pouco 

significativo 

Mortalidade de espécimes Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Incremento da perturbação sobre as 
espécies/efeito de exclusão 

Reduzida Baixa Insignificante 

Funcionamento 

Perturbação/efeito de exclusão sobre as 
espécies de fauna 

Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Mortalidade de espécimes 
(atropelamento/colisão) 

Elevada Muito Baixa 
Pouco 

significativo 

5.11 Paisagem  

5.11.1  Enquadramento e metodologia 

De um modo geral pode-se dizer que a instalação de um determinado projeto poderá induzir à 
ocorrência de impactes negativos e/ou positivos na paisagem, dependendo da fase e da tipologia 
de intervenção. Na fase de construção das alterações da unidade industrial Linde, são expectáveis 
sentirem-se essencialmente impactes negativos, em consequência dos trabalhos desenvolvidos, 
em duas áreas distintas, na área da atual instalação existente e na área de expansão.  

Relativamente à área da atual instalação, com a nova reestruturação/otimização espacial, serão 
realizadas operações tais como, o desmantelamento da unidade de hidrólise de hidrogénio e 
demolição do telheiro localizado na frente da entrada principal, com construção de duas novas 
áreas de telheiro, a reconversão da atual área de armazém/oficina numa unidade de gases 
medicinais, a construção de um depósito de água (reservatório de água no combate a incêndios), 
uma torre de arrefecimento e uma unidade de liquefação de azoto constituída por tanque de 
armazenamento de azoto, caixa fria e casa das máquinas com respetivamente, 23 m, 13,50 m e 
8,50 m de altura. Serão realizadas escavações, na área existente para a implantação das 
fundações das novas construções e modelação com ligeira escavação na zona dos gases/telheiros. 
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Na área de expansão será construída uma zona de aterro de 7 700 m2, dos quais 5 800 m2 serão 
ocupados com a construção de um edifício/armazém de 750 m2 9,78 m de altura. A restante área 
será maioritariamente impermeabilizada procedendo-se à demarcação das áreas de 
armazenamento a céu aberto de garrafas. 

Para a implantação destas novas construções na área de expansão será executada a desmatação 
do terreno e construído um aterro que varia entre 1,50 m e 2,00 m de altura, igualando a altura 
da plataforma da área da instalação já existente. 

Na área adjacente serão transplantadas as oliveiras que serão arrancadas da área de implantação 
do projeto de expansão. A árvore de maior dimensão, um sobreiro adulto existente no local, junto 
ao muro nascente da propriedade, pela sua dimensão e importância como espécie protegida, 
manter-se-á. 

A estes trabalhos associam-se movimentação de máquinas e veículos pesados, para transporte de 
materiais de construção, e de terras de aterro, assim como a instalação/operação e desativação 
do estaleiro. 

Na fase de funcionamento, o impacte negativo esperado é o relativo ao aumento da área de 
aterro (7 700 m2) e impermeabilização (5 800 m2) da área de expansão, enquanto que na área da 
zona industrial existente, os impactes negativos estão associados, não tanto à impermeabilização 
que será residual, mas à volumetria das novas construções, em particular as que registem maior 
altura, tal como o tanque de armazenamento de azoto associado à unidade de liquefação de 
azoto (NLU), com 23 m de altura.  

Também na fase de funcionamento ocorrerá maior circulação de veículos pesados, e alguns 
ligeiros.  

Esta intervenção tem de ser avaliada no conjunto da unidade industrial da Linde já existente, pelo 
que o impacte negativo das intervenções a efetuar não são de todo significativas. Também não se 
pode deixar de referir que apesar da paisagem atual se encontrar completamente transformada 
visualmente, a mesma insere-se em contexto humanizado. 

Uma vez analisada a paisagem da UEVP1, onde se insere a área de projeto, e concretamente o 
local de expansão da unidade industrial da Linde, bem como a localização das diferentes partes 
que constituem o projeto, segue-se uma segunda etapa do estudo onde é analisado e avaliado o 
impacte visual provocado na paisagem pelo projeto de alterações da unidade industrial Linde. 
Esta análise baseia-se, por um lado, nos valores de sensibilidade visual da paisagem e, por outro 
lado, nas ações do projeto de alteração e das implicações que as mesmas produzirão quanto a 
alterações na paisagem. 

Serão analisadas as implicações que este projeto produzirá na área de implantação do mesmo 
quanto a alterações morfológicas do terreno da área de expansão, e quanto às alterações do 
edificado existente e construção de novo edificado, relativamente a volumetria, densidade da 
construção e alterações na estrutura verde existente inerente a ocupação de espaços verdes por 
novas construções, e consequente impermeabilização da zona de expansão. Esta última alteração, 
impermeabilização do solo, tem um impacte visual direto, na zona industrial existente pela 
redução da já diminuta área verde, e indiretamente na área de expansão, por não permitir a 
introdução de nenhum material vegetal, pela total ocupação impermeabilização da zona de 
aterro, por questões de segurança e pelas questões do próprio funcionamento desta unidade 
industrial. No entanto, a área de espaços verdes existentes era já muito reduzida na área 
industrial existente e sem relevância no contexto de enquadramento da unidade industrial na 
paisagem. A mesma não é sentida por nenhum observador / utilizador desta paisagem. 

A análise de impactes visuais do projeto em avaliação sobre a paisagem teve em conta as 
características construtivas, e as mais relevantes no contexto da paisagem que se nomeiam no 
Quadro 5.18. 
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Quadro 5.18- Características do projeto (principais estruturas existentes e previstas). 

Unidade Industrial Existente  

Edifícios e 
infraestruturas de 
cércea abaixo de 

10,00m 

Cércea média (m) 4,40 

Observações: A infraestrutura de menor 

dimensão é a Central de bombagem SCI, com 

3,20 m de altura e implantação de 81,84 m2.  

As duas infraestruturas de maior relevância no 

espaço, com cércea < 10m, são o edifício 

administrativo, de 2 pisos, com maior altura de 

6,00 m, volumetria de 2.335 m3, e área de 

implantação 514 m2, e o edifício de enchimento 

de gases com altura de 5,40 m de altura, mas 

com volumetria e área de implantação superior 

ao edifício administrativo, respetivamente, 

5.524,00 m3 e 1.032,60 m2. 

Edifícios e 
infraestruturas de 

cércea acima de 10,00m 

Edifício de fabrico de 
acetileno - Cércea (m) 

15,50 

Observações: Este edifício localiza-se no centro 

da unidade industrial e tem 3.025 m3 de 

volumetria e 436,25 m2 de área de implantação e 

3 pisos. 

Oficinas da ASU - 
Cércea (m) 

11,40 
Observações: A coluna de fracionamento 

localiza-se adjacente a poente das oficinas da 

ASU. Enquanto as oficinas da ASU tem 8.533 m3 

de volumetria e 750,50 m2 de área de 

implantação, a coluna de fracionamento tem de 

volumetria 593,00 m3 e 16,70 m2 de área de 

implantação. 

Edifício coluna de 
fracionamento - 

Cércea (m) 
35,0 

Depósitos de gases - 
Cércea (m) 

10,00 a 12,97 

Observações: Estas infraestruturas são depósitos 

redondos, de material gasoso com alturas 

variáveis entre 10,00 m a 12,97 m, localizadas na 

extrema SW da propriedade. 

Depósito de oxigénio 
e azoto líquido - 

Cércea (m) 
17,00 

Observações: Estas infraestruturas são dois 

depósitos redondos de 800 m3 cada, que estão 

próximos entre si e têm a mesma altura. 

Localizam-se na proximidade do limite nascente 

da propriedade.  

Unidade Industrial Existente – Edifícios novos e/ou reconversões 

Unidade NLU – casa das 
máquinas 

Cércea máxima (m) 8,50 

Observações: Esta nova unidade será construída 

adjacente à oficina de ASU, a sul, ocupando um 

espaço verde reduzido ocupado por relva e uma 

área de brita decorativa. Ainda ocupa uma parte 

de área pavimentada adjacente. 

A oficina ASU já existente tem de altura 11,40 m 

e 750,50 m2 de área de implantação. 

Área de implantação 
(m2) 

97,00 

Unidade NLU – caixa fria 

Cércea máxima (m) 13,5 

Área de implantação 
(m2) 

11,25 

Unidade NLU – tanque 
de armazenamento de 

azoto líquido 

Cércea máxima (m) 23,00 

Área de implantação 
(m2) 

14,00 

Reservatório de água Cércea máxima (m) 3,50 Observações: Reservatório construído com a 
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para incêndio 
Área de implantação 

(m2) 
97,80 

finalidade de combate a incêndios. 

Telheiro zona de picking 
e sorting 

Cércea máxima (m) 6,70 Observações: A demolição do telheiro existente 

com altura de 6,7 dará lugar a dois telheiros com 

a mesma altura  
Área de implantação 

(m2) 
1634 

Área de expansão 

Edifício 
armazéns/oficinas 

Cércea máxima (m) 9,78 
Observações: É um edifício retangular, de 1 piso, 

com o lado maior de 75 m e o lado menor de 10 

m. Localiza-se junto ao limite NE da nova 

propriedade.  

Área Total de 
Implantação (m2) 

750,00 

Parque de 
armazenamento de 

garrafas a céu aberto 

Área Total de 
Implantação (m2) 

5.800,00 
Observações: Será uma área impermeabilizada, 

para armazenamento de garrafas. 

Zona de aterro de 
talude 

Área Total (m2) 1.900,00 

Observações: Zona do aterro não 

impermeabilizada, correspondente à zona de 

talude entre a plataforma e o terreno natural. 

A avaliação dos impactes sobre a paisagem terá em conta a metodologia geral apresentada no 
capítulo 5.1 e as seguintes classes de intensidade: 

▪ Muito baixa – Quando, apesar de existir intervenção no local, a paisagem da área de projeto 
mantém a sua integridade visual, o seu carácter, independentemente da sensibilidade visual 
da paisagem; 

▪ Baixa - Quando ocorrem alterações na estrutura visual da área de projeto por 
desmatação/alteração da geomorfologia, com artificialização, podendo existir colocação de 
infraestruturas verticais de altura < 10 m e/ou alterações na geomorfologia inferiores a 5 m 
e/ou em área inferior a 2 ha, em contexto de paisagem com sensibilidade visual baixa a 
média; 

▪ Média - Quando ocorrem alterações na estrutura visual da área de projeto por alteração da 
geomorfologia e/ou construções, ocorrendo artificialização por edificação de altura < 10 m 
podendo existir colocação de infraestruturas verticais de altura > 10 m e/ou alterações na 
geomorfologia superiores a 5 m e/ou em área superior a 2 ha, em contexto de paisagem com 
sensibilidade visual da paisagem baixa a média; 

▪ Alta - Quando ocorrem alterações na estrutura visual da área de projeto por alteração da 
geomorfologia e/ou construções, ocorrendo artificialização por edificação/colocação de 
infraestruturas verticais fixas independentemente da sua dimensão, em contexto de 
paisagem com sensibilidade visual da paisagem alta a muito alta. 

5.11.2  Classificação de impactes 

5.11.2.1 Fase de construção 

As atividades com potencial de causar impacte sobre a paisagem durante a fase de construção são 
as seguintes: 

▪ Limpeza do terreno/ desmatação; 

▪ Movimentos de terras com terraplanagens (aterro e escavação); 

▪ Construção/demolição de edificado e instalação dos equipamentos e infraestruturas; 
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▪ Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

▪ Transporte de pessoas e materiais; 

▪ Instalação, funcionamento e desativação do estaleiro. 

A fase de construção é a etapa na qual ocorrerá a desmatação e a intensa movimentação de 
terras para definição da cota final de projeto da zona de aterro na área de expansão adjacente 
localizada imediatamente a sul da unidade industrial já existente. É uma fase que se caracteriza 
pela desorganização visual do local, estando as perturbações relacionadas com a introdução de 
elementos “estranhos”, como a instalação, funcionamento e desativação da área de estaleiro, 
movimentação da maquinaria pesada, presença de materiais de construção e pessoas e a 
realização de terraplanagem (aterros e escavação). 

Os impactes visuais introduzidos por esta fase serão sentidos, essencialmente na área de projeto, 
e muito pouco na sua envolvente próxima. Refere-se no entanto que a área de projeto se insere 
numa unidade industrial existente e numa área imediatamente adjacente a sul enquadrada pela 
unidade existente. Esta área atualmente apresenta-se já com carácter pouco valorizado pela 
tipologia de uso do solo maioritariamente industrial, bem como toda a sua envolvente com 
inúmeros espaços industriais e construções urbanas sem grande qualidade arquitetónica. 

O aterro a construir é muito localizado e adjacente ao terreno da atual instalação, com alteração 
de cota altimétrica do atual terreno para se atingir a cota da plataforma da zona industrial. Ou 
seja, o terreno plano da nova parcela continuará plano, mas com cota superior, relativamente à 
cota topográfica do terreno atual em cerca de 1,50 m a 2,00 m de altura tal como apresentado no 
desenho constante do Anexo IV.G Volume III. Este aterro não terá grande impacte visual, uma vez 
que a cota do mesmo segue a cota do terreno da atual plataforma da instalação existente e, 
apesar de se localizar na zona de vale, a altura e o contexto urbano/industrial absorvem esta 
intervenção. 

Como resultado da necessidade de transporte de terras a realizar, para o enchimento da zona a 
aterrar na área de expansão, ocorrerá o aumento da circulação de veículos pesados associados ao 
transporte dessas terras. Ocorrerá a diminuição de visibilidade provocada pelo aumento de 
poeiras no ar, nomeadamente caso a obra ocorra num período de menor precipitação. Está 
prevista a presença de 7 camiões basculantes envolvidos nestas operações estimando-se cerca 
417 entradas e saídas de veículos pesados no decurso da operação de realização do aterro. Essa 
entradas serão concentradas ao longo de um período de 4 semanas. 

De referir, de acordo com a análise apresentada no capítulo 4.10, que apesar da qualidade visual 
da UEVP1 (onde se localiza o projeto) ser média e a capacidade de absorção visual baixa, o local 
específico de implantação do projeto de alteração se encontra enquadrado pelos edifícios e 
estruturas da instalação industrial já existente. 

Neste contexto, os impactes associados ao conjunto de atividades construtivas a realizar no 
período de obra, contribuirão para a alteração do relevo de parte do novo terreno adjacente à 
unidade industrial a sul, pelo aterro efetuado o qual será gerador de algum caos local, embora 
temporário. Para além desta ação de mobilização de terras existem focos construtivos, quer na 
área de expansão com edifício de armazém/oficina quer na área da instalação industrial existente, 
nomeadamente na reconversão da área de oficina/armazém para edifício de gases medicinais, na 
demolição de telheiro e construção de 2 novos telheiros (picking e sorting), na construção da 
unidade de liquefação de azoto, etc..  

Contudo, tendo em conta o enquadramento local destas intervenções num local altamente 
artificializado a alteração paisagística causada pelo conjunto de obras representa um impacte que 
embora negativo, direto, certo, será temporário, restrito e de magnitude reduzida. A intensidade 
do impacte, devido ao caos localizado provocado pelas atividades construtivas será média, pelo 
que no global o impacte na paisagem será pouco significativo. 
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5.11.2.2 Fase de funcionamento 

As atividades com potencial de causar impacte sobre a paisagem durante a fase de 
funcionamento estão relacionados com a presença física das novas construções (edifícios e 
estruturas verticais), as quais apresentam potencial para introduzir alterações definitivas no 
ambiente visual desta área. 

Na atualidade, a área de implantação do projeto é dotada de baixo carácter visual pela ocupação 
que apresenta devido à presença de atividade industrial em contexto de uma paisagem 
humanizada com construções/estruturas industriais, e à presença de um espaço urbano 
habitacional que ocupa marginalmente as principais vias rodoviárias locais, e mesmo secundárias. 
É uma paisagem muito humanizada e assente num crescimento não planeado de base.  

De todas as alterações introduzidas na instalação industrial existente, nomeadamente a 
reconversão de alguns edifícios em outras funções, a demolição/construção de telheiros, a 
construção de depósito de água, apenas se revela como mais significativa no contexto da 
paisagem local a construção da unidade de liquefação de azoto (NLU), uma vez que a mesma 
integra elementos com maior alcance ao nível da observação da vista humana, tais como a caixa 
fria com 13,50 m de altura e o tanque de armazenamento de azoto líquido com 23,00 m de altura 
(a casa das máquinas terá uma altura bastante mais modesta - 8,50 m). No entanto, por questões 
técnicas, esta unidade será implantada em local adjacente às oficinas da ASU cujo edifício 
apresenta 11,4 m de altura. Esta condição técnica de localização desta nova construção colhe 
benefícios no contexto do cenário da paisagem industrial, ou seja, a localização do novo elemento 
de maior altura, 23 m, fica na proximidade do atual edifício da coluna de fracionamento com 35 m 
de altura e dos 2 depósitos de armazenamento de gases (azoto e oxigénio), com 17 m de altura e 
volume de 800 m3. 

Assim, e não se podendo dissociar a observação e interpretação visual das novas construções das 
pré-existentes, os equipamentos que detêm um impacte mais impactante na paisagem, são os 
dois depósitos de grande dimensão já existentes - o depósito do azoto líquido (LIN) e o depósito 
do oxigénio líquido (LOX), com 17 m de altura e 800 m3 de volume cada um, sendo o efeito visual 
reforçado pela proximidade que existe entre ambos. Ou seja, a sua força visual advém dos seus 
17,00 m de altura e 800 m3 em contexto do conjunto. Também existe um outro equipamento, o 
edifício da coluna de fracionamento que apesar de ter uma altura muito superior aos 2 depósitos 
(35,0 m) de altura, tem uma volumetria muito menor, e não fosse o caso de estar na proximidade 
dos dois depósitos teria um impacte mais significativo do que o atual, apenas e só pela a sua 
altura. A proximidade destes 3 equipamentos contribui para uma maior intensidade do olhar do 
observador para este conjunto (ver fotos abaixo). 

As restantes infraestruturas existentes na área adjacente pelo facto de apresentarem alturas 
próximas e volumes “lineares” não se destacam na linha do céu como as anteriormente descritas. 
Estas infraestruturas apresentam uma altura média de 4,40 m, e têm de altura mais baixa 3,20 m 
(central de bombagem SCI) e a mais elevada 6,00 m (administrativo, torres de refrigeração e casa 
das bombas), isto no caso dos edifícios inferiores a 10 m. Existem pontualmente infraestruturas 
com altura superior a 10 m de altura, como é o edifício das oficinas da ASU (11,40 m de altura), o 
edifício de fabrico de acetileno (com 15,10 m de altura) e os depósitos de gases com alturas 
compreendidas entre os 10 m e os 12,97 m. 
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Figura 5.1- Visualização da unidade industrial existente a partir da estrada secundária 700 m a sul.  

 
Figura 5.2- Visualização para a unidade industrial existente a partir do limite sul da parcela. 

 
Figura 5.3- Visualização da unidade industrial existente a partir de estrada secundária - 650 m a sudeste 

Das imagens acima destacam-se novamente os depósitos de oxigénio e azoto líquido, e o edifício 
de coluna de fracionamento. Sem dúvida são das infraestruturas existentes na paisagem as que 
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são visíveis de todos os quadrantes, pela altura que têm e pela cor branca. Neste caso em 
particular encontram-se com visibilidade acima da ocupação de uso do solo existente, ou seja, 
acima do povoamento florestal de montado e que se pode observar numa faixa que se estende da 
direita para a esquerda da imagem cima. Afastado desde núcleo, à esquerda (centrado na foto 
acima), encontra-se o edifício de fabrico de acetileno, que apesar da sua altura (15, 50m), 
volumetria (3025 m3) e área de implantação (436,25 m2), tem pouca visibilidade no quadro cénico 
da paisagem. Contribuem para este facto, uma localização de afastamento das infraestruturas da 
unidade industrial visualmente mais impactantes, e acima referidas, e estar pintado de cinza 
médio e azul escuro, criando uma ilusão ótica de um volume menor que o torna mais discreto no 
cenário da paisagem. 

A alteração geomorfológica a realizar imediatamente a sul da instalação existente (área de expansão, 
com uma impermeabilização de 5 800 m2 e a presença de um novo edifício (armazém/oficina) de 
750 m2 e 9,78 m de altura, tendo em conta o enquadramento com as estruturas já existentes na 
parcela adjacente acaba por consolidar por sul o perímetro industrial da instalação existente não se 
destacando da mesma, pelo que não altera a estrutura visual local. Ou seja, as intervenções realizadas 
não serão observáveis deste ponto de observação por terem um desenvolvimento altimétrico muito 
abaixo das cotas altimétricas das construções existentes mais impactantes na paisagem.  

Esta área de projeto, conta com um conjunto de alterações e construções numa unidade industrial 
existente, e o funcionamento da mesma, ao nível da paisagem representa um impacte negativo, direto, 
certo, restrito, permanente e de magnitude moderada, que já ocorre na atualidade, mesmo sem o 
projeto de alteração. Se se analizasse este cenário numa perspetiva isolada e sem atender às pré-
existências a intensidade do impacte do projeto de alteração seria alto, pelo facto de se situar numa 
zona de vale aberto e de baixa capacidade de absorção visual, e consequentemente o impacte seria 
muito significativo. 

No entanto, as novas infraestruturas a implementar têm de ser interpretadas de acordo com o 
enquadramento nas pré-existências da unidade industrial atual. Às estruturas existentes irão 
somar-se, na linha do horizonte, mais duas estruturas colunares (caixa fria e depósito de azoto) de fácil 
observação a partir das vias de circulação existentes na envolvente devido à amplitude morfológica do 
território de vale aberto, que em muito contribui para a mais fácil visualização das mesmas. Contudo, 
essas novas estruturas ficarão inseridas no seio das estruturas existentes que, tal como se viu acima, 
apresentam volumetria muito superior. Assim sendo, a introdução dos novos elementos verticais não 
altera a estrutura visual da paisagem já existente de cariz eminentemente industrial, pelo que, no 
global, o impacte do projeto de alteração sobre a paisagem local será de muito baixa intensidade e 
insignificante. 

No Quadro 5.20 apresenta-se uma síntese dos impactes do projeto sobre a paisagem. 

Quadro 5.19 –Síntese da avaliação de impactes na paisagem. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Alteração paisagística 

Reduzida Média Pouco Significativo 

Funcionamento Moderada Muito Baixa Insignificante 
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5.12 Património 

5.12.1  Metodologia 

Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial patrimonial da área de 
incidência do Projeto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e 
determinar o grau de risco considerando a presença/ausência de vestígios arqueológicos.  

A intensidade do impacte é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais 
estipulada de acordo com os seguintes critérios: 

▪ Potencial científico. 

▪ Significado histórico-cultural. 

▪ Interesse público. 

▪ Raridade / singularidade. 

▪ Antiguidade. 

▪ Dimensão / monumentalidade. 

▪ Padrão estético. 

▪ Estado de conservação. 

▪ Inserção paisagística. 

A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor atribuíveis que se 
traduzem na intensidade do impacte caso ocorra: 

▪ Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, elementos de 
valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos por achados isolados 
ou os sítios escavados nos quais foi verificado um interesse muito limitado; 

▪ Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar pertinência 
científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a vestígios de vias de 
comunicação enquanto estruturantes do povoamento; 

▪ Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor 
arquitectónico e etnográfico e os sítios arqueológicos únicos. 

Para avaliar os potenciais impactes do Projeto, para além do valor atribuído aos elementos 
patrimoniais, que determinam a magnitude do impacte são ainda consideradas as distâncias 
relativamente aos limites do projeto definindo a probabilidade de ocorrência dos impactes, a qual 
é tanto maior quanto menor for a distância. 

Definiu-se assim uma matriz de avaliação de impactes tendo por base estes parâmetros e as 
seguintes escalas de gradação: 

▪ Magnitude do Impacte: 

o Valor patrimonial reduzido - reduzido (1); 

o Valor patrimonial médio - média (3); 

o Valor patrimonial elevado - elevada (5). 

▪ Probabilidade: 

o 0 m (área do projecto) - impacte certo (5); 

o 0 m a 10 m - impacte provável (3); 

o 10 m a 50 m - impacte pouco provável (2); 
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o Superior 50 m - impacte anulável (1). 

A significância dos impactes é obtida pelo produto dos parâmetros definidos, considerando-se 
que os limites são: 

▪ Insignificante - quando Magnitude x Probabilidade < 3; 

▪ Pouco Significativos - quando Magnitude x Probabilidade > 3 e < 9; 

▪ Significativos - quando Magnitude x Probabilidade > 9 e <25; 

▪ Muito Significativos - quando Magnitude x Probabilidade > 25. 

5.12.2  Classificação de impactes 

Genericamente, as intervenções a executar potencialmente geradoras de impactes no âmbito 
patrimonial circunscrevem-se à fase de construção e são: a desmatação, as terraplenagens, a 
movimentação de máquinas e veículos pesados, a construção/demolição de infraestruturas, a 
instalação/operação do estaleiro e as áreas de empréstimo. 

De salientar que o estaleiro será instalado junto à área de expansão (em área prospetada no 
âmbito do presente estudo) e a área de empréstimo será uma pedreira existente na região. 

A prospeção arqueológica desenvolvida, levou à identificação de um complexo agrícola de caráter 
etnográfico: Sítio n.º1 – Casal do Bom Regresso. Salienta-se, no entanto, que não se consideram 
impactes diretos sobre a referida ocorrência uma vez que, embora a mesma se localize dentro da 
área da propriedade, encontra-se fora da área de expansão do projeto. 

No Quadro 5.20 apresenta-se uma síntese dos impactes do projeto sobre o património. 

Quadro 5.20 –Síntese da avaliação de impactes no património. 

Nº Designação Tipo de Sítio 
Distância ao 

projecto  
Valor Patrimonial 

Probabilidade de 

Impacte 
Significância  

1 
Casal do Bom 

Regresso 
Complexo 
Agrícola 

50 m 
Reduzido 

(1) 

Pouco Provável 

(2) 
Insignificante 

5.13 População e saúde humana 

5.13.1  Metodologia 

A LINDE possui um centro de produção licenciado e em funcionamento em Alenquer desde 1997. 
O presente projeto em avaliação consiste, de modo sintético, num conjunto de alterações a 
realizar no interior do perímetro da unidade existente e numa expansão física para uma parcela 
de terreno adjacente à instalação existente. 

Na instalação já existente ocorrerá um conjunto de operações de demolição, adaptação e 
construção de novas estruturas. Na parcela sobre a qual será efetuada a expansão da instalação 
será necessário proceder à preparação do terreno (desmatação e realização de aterro até à cota 
de projeto) antes de se proceder à construção de um armazém/oficina e da infraestruturação da 
área. 

A presente avaliação desenvolve-se para duas fases - construção e funcionamento. 

Para a fase de construção a análise dos impactes centra-se nos seguintes aspetos: 

▪ Emprego e atividades económicas: Influência das atividades construtivas no emprego e na 
economia local; 
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▪ Áreas urbanas e habitacionais: Afetação do bem-estar dos habitantes locais devido às 
atividades construtivas e à perturbação nas acessibilidades e circulações locais. 

Para a fase de funcionamento a análise dos impactes considera os seguintes aspetos: 

▪ Emprego e atividades económicas: Influência do funcionamento da LINDE no emprego e nas 
atividades económicas; 

▪ Mobilidade local e regional; 

▪ Áreas urbanas e habitacionais. 

De referir, que os impactes decorrentes das operações de construção estão relacionados com os 
indicadores socioeconómicos, mas também com outras componentes ambientais que poderão 
condicionar o bem-estar da população local, mais concretamente, a qualidade do ar e o ambiente 
sonoro, cujos impactes estão devidamente analisados nos capítulos próprios (capítulos 5.6 e 5.7, 
respetivamente). 

A determinação da natureza dos impactes do projeto poderá ter dois sentidos: negativo ou 
positivo. Os impactes positivos resultam da importância que o projeto tem na diminuição do 
número de desempregados inscritos no centro de emprego e na dinamização da atividade 
económica. Os impactes negativos resultam dos efeitos do projeto de alteração sobre as condições de 
circulação dos residentes locais devido ao acréscimo de veículos pesados e aos potenciais efeitos 
adversos sobre o bem-estar da população. 

Os impactes de natureza positiva são classificados segundo a seguinte escala de intensidade: 

▪ Muito Baixa – o projeto tem reflexos residuais na economia local. O Projeto contribui 
para diminuir o número de desempregados inscritos no centro de emprego até 0,5%; 

▪ Baixa – o projeto tem reflexos na economia local. O projeto contribui para diminuir o 
número de desempregados inscritos no centro de emprego entre 0,5% e 2%; 

▪ Média – o projeto tem reflexos na economia regional. O projeto contribui para diminuir 
o número de desempregados inscritos no centro de emprego entre e 2% a 5%; 

▪ Alta - o projeto tem reflexos na economia nacional. O projeto contribui para diminuir o 
número de desempregados inscritos no centro de emprego em mais de 5%. 

Os impactes de natureza negativa são classificados de acordo com as seguintes classes de 
intensidade: 

▪ Muito Baixa - quando volume de tráfego gerado não provoca sobrecarga da rede de 
infraestruturas. A alteração do bem-estar de população é impercetível; 

▪ Baixa - quando o volume de tráfego gerado provoca uma ligeira sobrecarga da rede de 
infraestruturas rodoviárias existentes, mas não coloca em causa a liberdade de 
circulação da população local. A alteração do bem-estar de população é pouco 
percetível; 

▪ Média - quando o volume de tráfego gerado provoca uma sobrecarga da rede de 
infraestruturas rodoviárias colocando em causa a liberdade de circulação da população 
local. A alteração do bem-estar de população é percetível; 

▪ Alta - o volume de tráfego gerado provoca uma sobrecarga significativa da rede de 
infraestruturas rodoviárias constituindo um obstáculo à circulação da população local. A 
alteração do bem-estar de população ocorre numa área envolvente mais afastada da 
LINDE. 

Ao nível da saúde humana, a “Organização Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como “um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e 
enfermidades”. 
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A Avaliação de Impactes na Saúde (AIS) pretende identificar de que modo o projeto induz 
alterações não intencionais nos determinantes da saúde e as consequentes alterações nos 
resultados em saúde (Quigley et al., 2006). A AIS estabelece a base para uma apreciação pró-ativa 
dos riscos associados aos perigos para a saúde. Mas a AIS também considera a melhoria nas 
oportunidades para a saúde geradas pelos processos de desenvolvimento. Os perigos, riscos e 
oportunidades para a saúde podem ainda ser explicitamente considerados na avaliação 
ambiental. 

Para facilitar a compreensão dos determinantes da saúde tem sido frequente agrupá-los nas 
seguintes categorias: fixos ou biológicos (idade, sexo, fatores genéticos); sociais e económicos 
(pobreza, emprego, posição socioeconómica, exclusão social); ambientais (habitat, qualidade do 
ar, qualidade da água, ambiente social); estilos de vida (alimentação, atividade física, tabagismo, 
álcool, comportamento sexual); acesso aos serviços (educação, saúde, serviços sociais, 
transportes, lazer). Todos os determinantes mencionados influenciam, num ou noutro sentido, o 
estado de saúde individual, familiar ou comunitário. 

Existem dois modelos complementares de saúde: um modelo bioquímico focado na doença, e nos 
seus mecanismos causais, e um modelo social, ou socioambiental, que incide sobre os 
determinantes que influenciam a saúde e o bem-estar. Paralelamente têm sido desenvolvidos 
esforços para relacionar os modelos socioambiental e bioquímico de saúde com os serviços dos 
ecossistemas. 

A metodologia utilizada no presente estudo para identificar e triar (screening) os potenciais 
impactes de um projeto sobre a saúde baseiam-se no cruzamento entre as várias áreas de saúde 
ambiental e as alterações nos ecossistemas induzidas pelo projeto, tendo presente os serviços 
providenciados por esses mesmos ecossistemas. 

As áreas de saúde ambiental a considerar na avaliação de impactes na saúde são elencadas no 
Quadro 5.21. 

Quadro 5.21 – Áreas de saúde ambiental e determinantes sociais. 

1 
Doenças relacionadas com 

vetores (DRVs) 

Malária, esquistossomose, dengue, oncocercose, filariose linfática, febre amarela, 

entre outras. 

2 
Questões habitacionais e 

respiratórias 

Infeções respiratórias agudas (bacterianas e virais), pneumonias, tuberculose; 

Efeitos da habitação, superlotação e inflação dos custos com habitação 

3 
Medicina veterinária e 

zoonoses 
Brucelose, raiva, tuberculose bovina, gripe aviária, entre outras 

4 
Doenças transmissíveis 

sexualmente (DTS) 
VIH/SIDA, sífilis, gonorreia, clamídia, hepatite B 

5 
Doenças relacionais com 

saneamento básico e solos 
Giardíase, vermes, acesso e qualidade da água, gestão de esgotos e de resíduos 

6 
Questões relacionadas com 

os alimentos e nutrição 

Atraso no crescimento, desperdício, anemia, doenças micronutrientes (incluindo 

deficiências de vitaminas, ferro, iodo); mudanças nas práticas agrícolas, de caça, 

pesca e coleta de subsistência; gastroenterite (bacteriana e viral); inflação dos 

produtos alimentares 

7 Acidentes e ferimentos 
Tráfego rodoviário, cheias e derramamentos, construção (relacionada com a 

habitação e com o projeto) e afogamentos 

8 
Exposição a substâncias 

potencialmente perigosas 

Pesticidas, fertilizantes, poeiras rodoviárias, poluição do ar (interior e exterior, 

relacionados com veículos, cozimento, aquecimento ou outras formas de 

combustão ou incineração), recargas de aterro ou cinzas de incineração e 

quaisquer outros solventes, tintas, óleos ou produtos de limpeza relacionados 

com os projetos, subprodutos ou descargas ambientais 

9 
Determinantes sociais de 

saúde 

Incluindo: 

▪ psicossocial, depressão, 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de alteração da unidade industrial da LINDE (Projeto DOURO) 
                                                                                                                                   Pág. 243 de 300 

▪ violência e preocupações de segurança 

▪ abuso de substâncias (drogas, álcool, tabagismo), e 

▪ mudanças na coesão social,  

▪ produção social de doenças, política económica de saúde e questões 

socioeconómicas como reassentamento ou deslocalização,  

▪ questões de género, educação, rendimento económico, emprego, classe 

social, raça ou etnia,  

▪ entre outros tópicos. 

10 Práticas culturais de saúde 
Papel da medicina tradicional, medicamentos indígenas e práticas culturais de 

saúde únicas 

11 
Infraestrutura e capacidade 

dos serviços de saúde 

Infraestrutura física, níveis de pessoal e de competências, capacidades técnicas 

das instalações locais de saúde; competências de gestão de programas e 

coordenação e alinhamento do projeto ao nível nacional e local com os 

programas de saúde existentes e os planos futuros 

12 Doenças não transmissíveis 
Hipertensão arterial, diabetes, acidente vascular cerebral, distúrbios 

cardiovasculares, cancro e saúde mental 

 

A seleção das questões de saúde consideradas como relevantes para uma determinada tipologia 
de projeto em avaliação e um determinado contexto territorial, pode ser estruturada 
considerando os potenciais efeitos das alterações nos ecossistemas e o seu cruzamento com as 
áreas de saúde ambiental (Quadro 5.22). 

Quadro 5.22 –Relações entre as alterações no ecossistema e a área de saúde ambiental impactada. 

 
Alteração no 

ecossistema 
Exemplo de pressão 

Categoria de serviço 

dos ecossistemas 

impactado 

Área de saúde 

ambiental 

impactada 

A Uso do solo 

Mudanças nos padrões de migração da vida 

selvagem e uso dos habitats; disponibilidade 

de terra para caça e /ou agricultura; 

perturbação de/ reservatório de vetor de 

doença e disponibilidade de plantas 

medicinais; locais culturalmente significativos 

para práticas tradicionais de cura 

Aprovisionamento, 

regulação, cultural, 

apoio 

Alimentos e 

nutrição, VRDs, 

zoonoses, 

acidentes, 

práticas 

culturais 

B 

Colheita e 

consumo de 

recursos 

Mudanças na disponibilidade de peixes e 

espécies de vida selvagem para subsistência, 

disponibilidade de água 

Aprovisionamento, 

regulação, cultural, 

apoio 

Alimentos e 

nutrição, 

saneamento,  

C Poluição 
Mudanças na qualidade da água, padrão de 

recursos hídricos, solos 

Aprovisionamento, 

regulação,  cultural, 

apoio 

Exposição a 

substâncias, 

alimentos e 

nutrição, 

saneamento 

D 
Introdução de 

espécies invasoras 

Mudanças no padrão de migração da vida 

selvagem e uso do habitats, disponibilidade de 

terra para caça e /ou agricultura, perturbação 

em reservatório de vetor de doença, 

disponibilidade de plantas medicinais, etc. 

Aprovisionamento, 

regulação, apoio 

Alimentos e 

nutrição, VRDs, 

zoonoses, 

acidentes, 

práticas 

culturais 

E 
Estrutura 

demográfica 
Imigração, reassentamento 

Aprovisionamento, 

regulação 

Habitação, 

alimentos e 

nutrição, 

saneamento, 

DTS 

F 
Estrutura 

económica 

Diminuição da dependência da purificação de 

água e tratamento de resíduos, 

regulamentação de qualidade solos e doenças, 

Regulação 

Acidentes, 

VRDs, zoonoses, 

saneamento  
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Alteração no 

ecossistema 
Exemplo de pressão 

Categoria de serviço 

dos ecossistemas 

impactado 

Área de saúde 

ambiental 

impactada 

serviços dos ecossistemas para colheita e 

recursos 

G 

Estrutura sócio 

política, cultural ou 

religiosa 

Diminuição do uso de plantas medicinais, 

práticas tradicionais de cura 

Aprovisionamento, 

cultural 

Práticas 

culturais 

H 
Científica e 

tecnológica 

Diminuição da dependência da purificação de 

água e tratamento de resíduos, 

regulamentação de qualidade solos  e doenças, 

aumento eficiência das práticas agrícolas 

Aprovisionamento, 

regulação 

Saneamento, 

DTS, alimentos 

e nutrição,  

 

5.13.2  Classificação de impactes 

5.13.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção os impactes sobre a população e saúde humana, resultam das atividades 
construtivas nomeadamente: da desmatação, das terraplanagens (escavações e aterros), da 
movimentação de máquinas e veículos pesados e da construção/demolição, infraestruturação e 
instalação de equipamentos. 

Emprego e atividades económicas 

As atividades de construção estão confinadas ao interior do perímetro da LINDE. Face à dimensão 
e características das obras a efetuar prevê-se o aumento do emprego a nível local. Apesar de 
nesta fase se desconhecer quantos trabalhadores estarão envolvidos nas operações de 
construção, é de admitir, em face da duração da fase de construção (72 semanas), que haverá um 
número importante de trabalhadores de várias áreas de especialidade, ocorrendo assim um 
impacte positivo, direto, certo e temporário. 

Contudo, a extensão e intensidade do impacte depende da localização das empresas responsáveis 
pela obra, bem como das suas políticas de recrutamento de pessoal. 

Quanto à extensão, tendo em conta a especificidade de conhecimentos técnicos para a 
construção/instalação de infraestruturas e equipamentos diversos, será necessário recorrer a 
empresas especializadas existindo assim um impacte abrangente na medida em que a mão-de-
obra poderá provir de uma área mais alargada do concelho ou de concelhos vizinhos, pelo que a 
magnitude, se antecipa, que seja moderada. 

Relativamente à intensidade, é quase certo que o número total de trabalhadores necessário à 
realização das obras, não serão todos empregos novos, dado que as empresa ou empresas que vierem 
a ser contratadas contarão com o seu quadro de pessoal, pelo que parte dos empregos necessários à 
obra já se encontram atualmente assegurados pelo próprio quadro de pessoal das empresas. Neste 
sentido, admite-se que a diminuição do número de desempregados será naturalmente menor. Neste 
contexto, a intensidade antevê-se que seja muita baixa a baixa, pelo que o impacte será insignificante 
a pouco significativo. 

Por outro lado, o investimento do projeto e a presença de trabalhadores terão um reflexo positivo 
nas atividades económicas a nível local, nomeadamente ao nível do comércio e restauração e a 
nível regional por força das subcontratações e fornecimento de materiais de construção e 
equipamentos. Prevê-se que face à dimensão da intervenção o impacte nas atividades 
económicas será positivo, certo, direto, temporário, de extensão abrangente, de magnitude 
moderada e baixa intensidade resultando num impacte pouco significativo. 
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Áreas urbanas e habitacionais 

As operações de construção poderão levar ao surgimento de impactes negativos ao nível do bem-estar 
da população envolvente devido à potencial degradação ambiental local - emissão de ruído, emissão de 
poeiras, incremento do tráfego. 

Embora alguns destes aspetos sejam analisados no âmbito de outras componentes, conforme referido 
na metodologia, eles fazem-se sentir de uma forma conjunta e sinergética, pelo que devem ser 
perspetivados do ponto de vista do bem-estar das populações locais. 

Os aglomerados populacionais mais próximos da obra são os lugares de Cheganças, a cerca de 650 m a 
norte LINDE e Camarnal a 1 600 m a sul LINDE. 

Durante a execução das operações de construção, sobretudo na área de expansão, as operações de 
desmatação e terraplanagens (escavações e aterros) e a circulação de veículos pesados, causarão 
uma degradação da qualidade ambiental no local da sua construção, nomeadamente com a emissão de 
poeiras e ruído. No entanto, face à distância dos aglomerados populacionais (Cheganças e Camarnal), o 
impacte sobre as populações locais embora potencialmente negativo, será certo, restrito, temporário, 
com magnitude reduzida e de média intensidade pelo que no global será pouco significativo. 

A degradação ambiental poderá fazer-se sentir com mais relevância durante a circulação de 
camiões aquando do transporte das terras necessárias para a realização do aterro na área de 
expansão, perspetivando-se a emissão de ruído e de poeiras e um incremento do tráfego nas vias 
utilizadas entre a pedreira e o local do projeto. 

De acordo com os dados de projeto, na área de expansão da LINDE serão necessários 
aproximadamente 8 350,00 m3 de inertes para construção do aterro. Esses materiais consistirão 
em detritos de pedreira que serão provenientes de uma pedreira situada no concelho de 
Alenquer, na união de freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres próximo do lugar de Atouguia 
das Cabras (Figura 5.4). 

Considerando que, em média, os veículos de transporte terão uma capacidade de carga de 20 m3, 
resultarão 417 movimentos globais de entrada e saída de veículos, os quais se concentrarão 
durante um período de 4 semanas. Assumindo que os movimentos de transporte de inertes, se 
realizarão apenas em dias uteis (20 dias), circularão por dia 21 veículos pesados. 

Além dos veículos afetos ao transporte de terras, acresce o transporte de pessoas que possam 
estar afetas à obra, os quais se desconhecem. 

Perante a estimativa do número de veículos pesados/dia, e tendo em conta as características 
técnicas da rede de acessibilidades local que permitem o acesso à área de implantação do 
projeto, constituída por estradas nacionais e municipais que atravessam aglomerados 
populacionais, o impacte da circulação de veículos será sentido com maior intensidade nesses 
atravessamentos, nomeadamente na povoação de Cheganças imediatamente a norte do projeto. 

O impacte da obra sobre as condições de circulação das vias locais, embora negativo, certo, 
temporário, de extensão abrangente, de magnitude moderada será de baixa intensidade, 
constituindo um impacte pouco significativo. 
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Figura 5.4– Localização da área de empréstimo 

5.13.2.2 Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento os impactes sobre a população e saúde humana, resultam da atividade 
diária da LINDE e da circulação dos veículos pesados. 

Emprego e atividades económicas 

A LINDE, iniciou a sua atividade em Alenquer no ano de 1997, empregando atualmente 42 
trabalhadores. Insere-se no ramo da atividade económica da Fabricação de produtos químicos e 
de fibras sintéticas ou artificiais (exceto produtos farmacêuticos), cujo o número de empregos, de 
acordo com os últimos censos, representava 3,3 % do total de empregos da indústria 
transformadora do concelho de Alenquer. A LINDE contribui assim para o emprego de 38% das 
pessoas a laborar neste ramo de atividade no concelho de Alenquer. 
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No âmbito do projeto em avaliação, estão previstos 2 novos postos de trabalho. Tendo em conta os 
dados mais recentes (2019) do emprego/desemprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), constata-se que a população desempregada registou um decréscimo face a 2011 (ano em que o 
desemprego era especialmente elevado 10,9% no concelho de Alenquer). Segundo os dados 
estatísticos do IEFP, em 2019, em média, o total de desempregados registados no concelho de 
Alenquer foi de 967 desempregados dos quais 94,7% (916 desempregados) estavam à procura de novo 
emprego e 5,3% (51 desempregados) procuravam o primeiro emprego. 

Assumindo os dados referentes a 2019, o emprego gerado pelo projeto em avaliação (2 
empregos) contribuirá para reduzir em 0,2% o número de desempregados inscritos no centro de 
emprego.  

Deste modo, considera-se que no que diz respeito à geração de emprego a LINDE terá um 
impacte positivo, certo, direto, permanente de extensão restrita, de magnitude moderada e de 
intensidade muito baixa, pelo que o impacte será insignificante. 

Mobilidade local e regional 

Com a entrada em funcionamento do projetos de alteração, o tráfego rodoviário na região 
registará um acréscimo do número de movimentos de veículos pesados e veículos ligeiros. 

De acordo com os dados do projeto e tendo em conta a capacidade instalada licenciada, atualmente, o 
volume de tráfego da LINDE seria de 10 592 movimentos de veículos pesados por ano. Considerando 
que estes movimentos são realizados ao longo de 299 dias/ano (veículos para transporte de 
substâncias perigosas não podem circular aos domingos e feriados) dará um tráfego médio diário 
anual de cerca 36 veículos pesados. 

Com a implementação do projeto em avaliação antecipa-se aumento do número de movimentos 
estimando-se a circulação de 13 489 movimentos de veículos pesados por ano, o que resulta num 
tráfego médio diário anual de 45 veículos, ou seja, ocorrerá um acréscimo de 9 veículos pesados/dia. 

No entanto, tendo em conta o movimento de veículos pesados registados em 2018 e 2019, os 
movimentos anuais foram de 8 807 e 8 965, respetivamente. Neste contexto o tráfego médio diário 
anual, foi de 29 veículos pesados em 2018 e 30 veículos pesados em 2019. 

No que diz respeito ao tráfego ligeiro, e tendo em conta a capacidade instalada licenciada, atualmente 
o volume de tráfego da LINDE seria de 15 330 movimentos de veículos ligeiros por ano, resultando num 
tráfego médio diário anual de 42 veículos ligeiros. Com o incremento do número de funcionários 
ocorrerá um incremento de 2 veículos/dia, antecipando-se um tráfego médio diário anual de 44 
veículos ligeiros. 

A instalação situa-se junto à EN1, a cerca de 6,8 km do nó com a A1, sendo esta a principal via 
distribuidora do tráfego associado à LINDE. 

Tendo em conta, as características da rede viária na envolvente da LINDE e o incremento máximo 
de 9 camiões/dia e 2 veículos ligeiros, não são expectáveis alterações ou perturbações relevantes 
nos níveis de serviço das vias utilizadas. De acordo com o Plano Rodoviário Nacional, a EN 1 foi 
dimensionada para um nível de serviço C, ou seja, existem condições de circulação relativamente 
estáveis, embora com restrições quanto à velocidade e a ultrapassagens. Em termos práticos este 
nível de serviço significa que a via suporta uma densidade máxima de 16 veículos por km por via. 

Os impactes negativos da movimentação de camiões e veículos ligeiros prendem-se com a 
potencial sobrecarga da rede rodoviária condicionando a liberdade de circulação de veículos e 
peões. Este facto é particularmente importante na união de freguesias de Alenquer, na medida 
em que cerca de dois terços da população utiliza o transporte individual nas suas deslocações. 

No entanto, tendo em conta a ocupação urbana na envolvente ao troço de via em causa, entre a 
instalação e a A1, o número reduzido de população, o nível de serviço da EN 1 (nível C) e que a 
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média da duração das deslocações da população residente é de cerca de 21 minutos, não são 
expectáveis alterações significativas nesta matéria. 

Neste contexto, o impacte da circulação dos veículos pesados e ligeiros associado ao projeto de 
alteração embora negativo, direto, certo, permanente possui uma extensão restrita fazendo-se 
sentir sobretudo na EN 1 e uma intensidade baixa pelo que no global o impacte do volume de 
tráfego gerado pelo projeto em avaliação sobre a rede de infraestruturas rodoviárias será pouco 
significativo. 

Áreas urbanas e habitacionais 

O impacte do acréscimo do volume de tráfego poderá diminuir as condições de bem-estar de 
população local nas situações em que existe ocupação sensível à face da via rodoviária. Este facto, 
é particularmente relevante na proximidade da EN 1 para sul, até ao nó com a A1, onde se 
registará uma maior intensidade de circulação de veículos e na envolvente próxima da LINDE 
onde a sua atividade diária se faz sentir com maior intensidade. 

O impacte da circulação veículos pesados poderá levar ao surgimento de impactes negativos ao 
longo das vias rodoviárias, com consequências na degradação do bem-estar da população devido à 
emissão de poluentes atmosféricos, incremento dos níveis de ruído e perturbação geral causada pelo 
tráfego. Embora alguns destes aspetos sejam analisados no âmbito de outras componentes, conforme 
referido na metodologia, eles fazem-se sentir de uma forma conjunta e sinergética, pelo que devem ser 
perspetivados do ponto de vista do bem-estar das populações. Neste caso ocorrerão incrementos de 
poluentes atmosféricos ao longo das vias rodoviárias utilizadas nomeadamente na EN1 em direção a 
sul, não sendo no entanto expectável alterações relevantes na qualidade do ar. 

Ao nível da perturbação causada pelo ruído verifica-se que o funcionamento da LINDE se traduzirá em 
acréscimos dos níveis sonoros, contudo, não se antecipa a excedência dos valores limite impostos no 
Regulamento Geral do Ruído. 

Neste contexto, o impacte do projeto sobre o bem-estar da comunidade local, será negativo, 
direto, certo, permanente, restrito, de magnitude moderada e intensidade baixa pelo que se 
considera um impacte pouco significativo. 

Saúde humana 

Relativamente aos potenciais efeitos do projeto sobre a saúde humana, o screening realizado tem 
em consideração, entre outros, as ações de projeto suscetíveis de afetar a saúde humana bem 
como a localização dos recetores sensíveis face ao projeto, nomeadamente, as habitações na 
envolvente à área de implantação (as habitações mais próximas localizam-se a cerca de 50 m a 
noroeste do perímetro da Linde). 

Tendo por base a metodologia acima apresentada e tendo em conta as características territoriais 
da área de estudo (amplamente descritas nos vários descritores do capítulo da caracterização da 
situação atual - Capítulo 4), na área de influência do projeto poderão antecipar-se potenciais 
alterações com repercussões na saúde ambiental e determinantes sociais, associadas ao (A) uso 
do solo e à (B) Poluição que importa aprofundar devidamente (Quadro 5.23). 

Quadro 5.23 – Screening entre as áreas de saúde ambiental e as alterações nos ecossistemas induzidas pelo 
projeto. 

Alteração no 

ecossistema 

Área de saúde ambiental impactada 

Acidentes 
Exposição a substâncias 

potencialmente perigosas 

A. Uso do Solo ×  

B. Poluição  × 
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Com a implantação e funcionamento do projeto de expansão, ocorrerá uma alteração no uso do 
solo, numa área de aproximadamente 7700 m2, onde no passado existiu uma quinta agrícola. 
Contudo, com o abandono da atividade agrícola a vegetação herbácea, típica de pastagens 
naturais desenvolveu-se. Atualmente é possível observar a sucessão natural a ocorrer neste 
espaço. Vários anos de abandono da atividade agrícola está a permitir o aparecimento de 
espécies arbustivas sendo expectável que, a prazo, surja aí matagal mediterrânico. 

Para a implementação da expansão será necessário recorrer a terras de empréstimo que serão 
oriundas de uma pedreira situada a norte da LINDE a cerca de 12 km. Neste contexto, as áreas de 
saúde ambiental potencialmente afetadas e que se relacionam com a fase de construção do 
projeto são: 

▪ Acidentes e ferimentos - O projeto de alteração e expansão terá associada uma 
circulação adicional de veículos pesados. Nesta fase, o risco deve-se ao número de 
camiões envolvidos nas operações de terraplanagem, em concreto no transporte de 
material inerte para o aterro da expansão, que se estima seja de 417 movimentos 
globais de entrada e saída de veículos. Neste âmbito existe a possibilidade de ocorrerem 
acidentes relacionados com o incremento do tráfego rodoviário ao longo das vias por 
onde este circula, sobretudo na EN1/IC2, que será temporário. É importante salientar, 
que a circulação se fará maioritariamente pela EN1 e vias municipais que dão acesso à 
área de empréstimo. Neste sentido é expectável que venham a ocorrer alterações nas 
condições de segurança rodoviária no troço da EN1, com potencial para alterar, 
temporariamente, a taxa de sinistralidade rodoviária. 

No decurso da fase de construção existe a possibilidade de ocorrerem fenómenos de poluição 
local, sendo que, no âmbito do processo construtivo, as áreas de saúde ambiental potencialmente 
afetadas e que se relacionam com a poluição são: 

▪ Doenças relacionadas com saneamento básico e solos - De salientar que relativamente à 
emissão de águas residuais para o meio hídrico, na fase de construção o estaleiro 
disporá de instalações adequadas para recolher esses efluentes e encaminhá-los para 
destino adequado pelo que os mesmos não serão entregues no meio hídrico local nem 
sobre os solos. As ações construtivas não terão repercussões sobre a qualidade da água 
local que possa interferir com a saúde das populações, pelo que não se prevê assim a 
ocorrência de impactes a este nível sobre a saúde humana; 

▪ Exposição a substâncias potencialmente perigosas, das quais se destacam neste 
contexto: 

o Emissão de poeiras devido à movimentação de terras e de poluentes atmosféricos 
a partir do tráfego - Tal como avaliado na componente de qualidade do ar 
verificou-se que face à dimensão do projeto, poluentes em causa e localização 
dos principais recetores sensíveis as alterações ao nível da qualidade do ar serão 
pouco significativas, pelo que dessa forma não será expectável a alteração os 
dados estatísticos referentes às doenças do aparelho respiratório; 

o Eventuais descargas de cargas poluentes para o meio hídrico ou para os solos - 
Neste âmbito existe a possibilidade de, na sequência de acidentes, ocorrerem 
derrames de óleos para o solo a partir da maquinaria utilizada ou dos 
equipamentos instalados no estaleiro. No entanto, a acontecer, serão episódios 
pontuais e que não se refletirão na população da área envolvente, pelo que a este 
nível não se esperam quaisquer impactes. 

No decurso do funcionamento do projeto de alteração, existe a possibilidade de ocorrerem 
fenómenos de poluição local, sendo que neste âmbito as áreas de saúde ambiental 
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potencialmente afetadas e que se relacionam com a poluição são a exposição a substâncias 
potencialmente perigosas, sendo que neste contexto se destacam: 

▪ Substâncias classificadas como perigosas na instalação: a unidade da LINDE possui um 
conjunto de substâncias classificadas como perigosas no âmbito do regime SEVESO, 
nomeadamente substâncias classificadas como tóxicas e perigosas para a saúde – 
toxicidade aguda de categoria 3 (dióxido de enxofre e amoníaco). No âmbito do projeto 
de alteração o volume armazenado destas substâncias será maior. Contudo, a unidade 
possui um conjunto diversificado de medidas de prevenção e mitigação relativas à 
mitigação do risco associado ao armazenamento e manuseamento de substâncias 
perigosas pelo que no global, segundo a análise de risco apresentada no capítulo 6 do 
presente relatório, a probabilidade de ocorrência de um acidente é baixa e o risco 
associado é aceitável; 

▪ Risco de surgimento da bactéria de Legionella associada à torres de refrigeração sendo 
que o projeto de alteração contempla uma nova torre. A água utilizada nas torres de 
refrigeração passa por um sistema de tratamento utilizando-se um biocida (adicida W-
128) para controlo biológico da água. Segundo as análises que vêm sendo realizadas às 
torres já existentes a análise tem sido negativa. No Anexo XVIII do Volume III apresenta-
se o último boletim de 2019. Acresce, que de acordo a Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, 
a instalação será obrigada a realizar auditorias de 3 em 3 anos. Continuando a realizar o 
tratamento com o biocida também à nova torre de refrigeração não é expectável que o 
projeto de alteração acrescente qualquer risco a este nível; 

▪ Emissão de poluentes atmosféricos oriundos das chaminés - No que respeita às 
emissões atmosféricas, de referir que a LINDE apenas possui uma fonte de emissão para 
a atmosfera procedendo ao seu autocontrolo. Os resultados obtidos indicam que o 
parâmetro monitorizado está sempre abaixo do VLE. Acresce ainda o facto do projeto de 
alteração não introduzir novas fontes de emissão fixa para a atmosfera pelo que não 
ocorrerá qualquer risco adicional a este nível;  

▪ Emissão de poluição rodoviária - O acréscimo na circulação de veículos pesados poderá 
provocar efeitos negativos sobre as populações que residem na proximidade das vias 
rodoviárias com especial destaque para a EN 1 na qual todo o tráfego afeto à LINFDE se 
concentrará, sobretudo entre a LINDE e o nó com a A1. Prevê-se assim um incremento, 
ainda que muito ligeiro face à situação atual das emissões de gases poluentes 
provenientes dos escapes com destaque para as partículas bem como dos níveis sonoros 
que poderão provocar incomodidade nas populações vizinhas. No entanto, face ao 
número de veículos adicionais no contexto do tráfego atualmente existente nessa via 
não é de esperar que, ao nível da saúde, venham a ocorrer quaisquer impactes 
relevantes. 

O incremento de veículos pesados e ligeiros afetos ao funcionamento do projeto poderão  
incrementar o risco de: 

▪ Acidentes e ferimentos - O projeto de alteração e expansão terá associada uma 
circulação adicional de veículos pesados (no máximo mais 11 camiões e 2 veículos 
ligeiros dia). Existe assim a possibilidade de ocorrerem acidentes relacionados com o 
incremento do tráfego rodoviário ao longo das vias por onde este circula, 
nomeadamente na EN 1/IC2, até aceder à A1, na medida em que a EN 1 em alguns 
troços é ladeada por recetores sensíveis. 

No Quadro 5.24 sintetizam-se os principais impactes decorrentes da eventual afetação da 
componente População e Saúde Humana. 
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Quadro 5.24 - Significância dos impactes sobre a População e saúde humana. 

Fase Impacte  Efeito Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Fomento do emprego  + Moderada 
Muito baixa 

a baixa 

Insignificante a Pouco 

Significativo 

Fomento da atividade 

económica 
+ Moderada Média Significativo 

Perturbações no tráfego 

(obra/circulação de 

veículos pesados) 

- Reduzida Média  Pouco Significativo 

Funcionamento 

Fomento do emprego + Moderada Muito baixa Insignificante 

Perturbações na 

mobilidade 
- Moderada Baixa Pouco Significativo 

Bem-estar da 

comunidade local 
- Moderada Baixa Pouco Significativo 

 

5.14 Efeitos cumulativos 

5.14.1  Metodologia 

Entende-se por efeitos cumulativos as alterações causadas pelo projeto em combinação com 
outras ações humanas, passadas, presentes ou futuras. Trata-se de impactes de natureza aditiva, 
iterativa, sinergética ou irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente 
insignificantes, mas coletivamente significativas que se acumulam no espaço e no tempo. 

A metodologia aplicada na avaliação dos efeitos cumulativos baseia-se em 6 passos (Canter & 
Ross, 2008): 

▪ Seleção das componentes ambientais significativas que se encontram já degradadas ou 
potencialmente em stress, nas quais também se incluem as questões socioeconómicas; 

▪ Identificação das ações passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no futuro que 
possam contribuir para efeitos cumulativos numa dessas componentes; 

▪ Recolha de informação da componente ambiental significativa; 

▪ Relacionar os efeitos do projeto com os provocados por outras ações para cada 
componente ambiental significativa; 

▪ Avaliação da significância dos efeitos cumulativos; 

▪ Caso se justifique, identificar medidas de minimização. 

5.14.2  Avaliação dos efeitos cumulativos 

Seguindo a sequência de passos proposta na metodologia, a avaliação dos efeitos cumulativos de 
um projeto inicia-se com a identificação das componentes ambientais significativas presentes no 
território. De acordo com a metodologia adotada, as componentes ambientais significativas são 
selecionadas tendo em conta os aspetos ambientais já degradados ou que se prevejam em stress, 
a existência de espécies ou habitats protegidos e as atividades humanas presentes ou previstas 
que afetem essas mesmas componentes. Na inexistência de componentes ambientais 
significativas não há lugar a efeitos cumulativos. 
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De acordo com o descrito detalhadamente no capítulo 4, a unidade industrial da LINDE insere-se 
numa área classificada no PDM de Alenquer como ‘espaço industrial’. Concretamente, a LINDE 
localiza-se na área mais a sul da Zona Industrial de Cheganças, à margem da EN1/IC2. Esta via de 
circulação rodoviária é caracterizada pelo desenvolvimento de casario disperso ao longo da via, 
assim como pela implantação de várias indústrias. Nesta zona do país, o IC2 corresponde grosso 
modo ao traçado da antiga EN1. Este contexto particular condiciona as características locais do 
ambiente sonoro; de facto, as fontes sonoras relevantes localizadas na área próxima da unidade 
industrial em estudo referem-se essencialmente ao tráfego rodoviário e à laboração de outras 
unidades industriais presentes na zona industrial de Cheganças. Medições de ruído efetuadas em 
2009 e em 2020, à face da EN1, revelaram níveis elevados tanto no período diurno (Lden ~70 
dB(A)) como no período noturno (Ln>60 dB(A)). 

Esta área geográfica é igualmente marcada pela presença da indústria extrativa, com destaque 
para um conjunto vasto de pedreiras que exploram o Maciço Calcário para extração de inertes 
numa área total superior a 1,5 km2, localizado a cerca de 1,1 km a NW das instalações da LINDE. 
Relatos verbais de colaboradores da LINDE, referem a ocorrência de episódios atmosféricos com 
níveis significativos de poeiras emitidos desde as operações das pedreiras. A existência deste 
problema é suportada por um comunicado41 emitido em 2017 pela associação ambientalista 
Alambi que advoga a instalação de uma rede de monitorização da qualidade do ar “na área 
envolvente às pedreiras do eixo Carapinha – Ota”. 

Sumarizando a extensa caracterização socioambiental desenvolvida ao longo do capítulo 4 do 
presente EIA, não se identificam outras dimensões ambientais, para lá do ruído e da qualidade do 
ar que devam ser consideradas como componentes ambientais significativas em sede de avaliação 
de efeitos cumulativos. 

A avaliação de impactes desenvolvida no capítulo 5 classificou os impactes sobre estas duas 
componentes como insignificantes ou pouco significativos. No caso da qualidade do ar é de 
relembrar que a operação do projeto não induz a qualquer emissão de matéria particulada de 
origem industrial, para além da emissão associada ao ligeiro acréscimo do tráfego rodoviário. 
Deste modo, concluiu-se que não existem efeitos cumulativos a reportar para as duas 
componentes ambientais que possam eventualmente ser consideradas como estando sobre 
stress. 

Adicionalmente, não se identificam aqui quaisquer componentes ambientais sobre as quais o 
projeto em avaliação, em conjunto com outros aí existentes ou previstos, possa à partida ter 
algum contributo aditivo significativo que importe analisar no contexto da presente avaliação. 

Nesse sentido, o projeto de alteração da capacidade instalada da LINDE não introduz quaisquer 
impactes negativos significativos cumulativos. 

5.15 Síntese dos impactes do projeto 

A ampliação da unidade industrial da LINDE durante a fase de obra introduz um conjunto 
diversificado de impactes negativos sendo o mais relevante a ocupação definitiva do solo, outrora 
uma área agrícola, o que é considerado um impacte negativo significativo (permanente e não 
mitigável). 

Todos os restantes impactes associados à fase de obra são pouco significativos e insignificantes 
sendo que a maior parte só ocorre durante o período de obra, ou seja enquanto as atividades 
construtivas e a movimentação de veículo ocorre, terminando com a sua conclusão. 

                                                 
41  https://www.fundamental-diario.pt/2017/09/02/alambi-arrasa-camara-alenquer-ambiente-nunca-prioridade-autarquia-
local/ 

https://www.fundamental-diario.pt/2017/09/02/alambi-arrasa-camara-alenquer-ambiente-nunca-prioridade-autarquia-local/
https://www.fundamental-diario.pt/2017/09/02/alambi-arrasa-camara-alenquer-ambiente-nunca-prioridade-autarquia-local/


 

 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de alteração da unidade industrial da LINDE (Projeto DOURO) 
                                                                                                                                   Pág. 253 de 300 

No Quadro 5.25 apresenta-se uma síntese dos impactes esperados no decurso da fase de 
construção. 

Quadro 5.25- Síntese dos impactes decorrentes da alteração da unidade industrial da LINDE – fase de 
construção. 

Impacte  Atividade Duração 
Magnitud

e 
Intensidade Significância 

Emissões de CO2 
Desmatação Circulação 

de veículos  
Temporário Elevada Muito Baixa 

Pouco 
Significativo 

Alteração geomorfológica Aterro Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Alteração geológica Escavação Temporário Moderada Muito Baixa Insignificante 

Risco de contaminação das 
águas subterrâneas 

Circulação de veículos 
pesados 

Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Destruição de troço da rede 
hidrográfica 

Aterro Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Alteração da qualidade da 
água 

Terraplanagens, 
circulação veículos 

pesados 
Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Alteração dos níveis de  
qualidade do ar 

Circulação de veículos 
pesados 

Terraplenagens 
Temporário Moderada Baixa 

Pouco 
significativo 

Pouco 
significativo 

Alteração dos níveis sonoros 

Desmatação, 
Terraplanagens, 

circulação veículos 
infraestruturação da 

área, 

Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Destruição das 
características 
morfológicas/aptidão dos 
solos  

Aterro 
Pavimentação 

Permanente Moderada Média Significativo 

Destruição das comunidades 
vegetais 

Desmatação Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Redução da taxa 
fotossintética, maior 
suscetibilidade a doenças 

Terraplenagens, 
circulação de veículos  

Temporário Reduzida Muito Baixa Insignificante 

Destruição dos biótopos da 
fauna 

Desmatação Permanente Reduzida Baixa Insignificante 

Perturbação/efeito de 
exclusão sobre a fauna  

Desmatação, 
Terraplenagens, 

Circulação de veículos, 
infraestruturação da 

área, presença de 
operários 

Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Mortalidade de indivíduos 
de fauna 

Circulação de veículos 
Desmatação e 

movimentação terras 
Temporário Moderada Baixa 

Pouco 
Significativo 

Degradação da paisagem 

Desmatação, 
Terraplenagens, 

circulação de veículos; 
infraestruturação 

Temporário Reduzida Média 
Pouco 

Significativo 

Fomento do emprego e 
dinamização da atividade 
económica 

Atividades construtivas Temporário Moderada 
Muito baixa 

a baixa 

Insignificante 
a pouco 

significativo 

Alteração das condições de 
circulação rodoviária 

Circulação de veículos Temporário Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Legenda de cores no Quadro 5.26. 
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Na fase de funcionamento não se espera a ocorrência de quaisquer impactes significativos. 

No Quadro 5.26 apresenta-se uma síntese dos impactes associados à fase de funcionamento. 

Quadro 5.26- Síntese dos impactes decorrentes da alteração da unidade industrial da LINDE – fase de 
funcionamento. 

Impacte  Atividade Duração 
Magnitud

e 
Intensidade Significância 

Emissões de CO2 Circulação de veículos Permanente Elevada Muito Baixa 
Pouco 

Significativo 

Diminuição da recarga 
aquífera 

Presença da instalação 
(área 

impermeabilizada) 
Permanente  Moderada Muito Baixa Insignificante 

Consumo de água/afetação 
da disponibilidade do 
recurso 

Funcionamento da 
instalação 

Permanente Moderada Muito Baixa 
Pouco 

Significativo 

Risco de contaminação das 
águas subterrâneas Circulação de veículos 

pesados 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Alteração da qualidade da 
água superficial 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Alteração do regime 
hidrológico 

Presença da instalação 
(área 

impermeabilizada) 
Permanente Moderada Baixa 

Pouco 
Significativo 

Degradação da qualidade 
do ar 

Circulação de veículos Permanente Elevada Muito Baixa 
Pouco 

Significativo 

Alteração dos níveis 
sonoros 

Funcionamento da 
instalação 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Perturbação/efeito de 
exclusão sobre a fauna  

Funcionamento da 
instalação 

Permanente Moderada Baixa  
Pouco 

Significativo 

Mortalidade de indivíduos 
de fauna  

Circulação de veículos 
pesados 

Permanente Elevada Muito Baixa  
Pouco 

Significativo 

Alteração paisagística Presença da instalação Permanente Moderada Muito Baixa Insignificante 

Fomento do emprego 
Funcionamento da 

instalação 
Permanente Moderada Muito baixa Insignificante 

Perturbações na 
mobilidade 

Circulação de veículos  Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Afetação do bem-estar do 
comunidade local 

Circulação de veículos 
Funcionamento da 

instalação 
Permanente Moderada Média 

Pouco 
significativo 

Legenda de cores: 
 Impactes positivos insignificantes   Impactes negativos insignificantes 

 Impactes positivos pouco significativos  Impactes negativos pouco significativos 

 Impactes positivos significativos  Impactes negativos significativos 

 Impactes positivos muito significativos  Impactes negativos muito significativos 
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6. Análise de risco 

No presente capítulo apresenta-se uma síntese da análise de risco realizada no contexto do 
projeto de alteração. No Anexo XIX do Volume III apresenta-se a respetiva avaliação de 
compatibilidade de localização, a qual desenvolve a análise que de seguida se apresenta. 

Conforme já referido anteriormente, a LINDE encontra-se abrangida pelo Decreto Lei n.º 
150/2015 de 5 de agosto, no nível inferior de perigosidade. 

O projeto de alteração da capacidade instalada, vai implicar a existência de novas substâncias e 
um aumento das capacidades máximas armazenadas. As substâncias armazenadas/manuseadas 
na LINDE e abrangidas pela diretiva SEVESO são as que constam do Quadro 3.21 apresentado no 
capítulo 3.11. 

No âmbito da presente análise avalia-se a existência de perigos associados a acidentes graves que 
envolvem o armazenamento e/ou manuseamento de substâncias/preparações perigosas. A 
metodologia aplicada é a seguinte: 

▪ Identificação dos perigos– inclui o diagnóstico das fontes de perigo, a elaboração de 
uma lista dos acontecimentos iniciadores de acidente, a documentação das medidas de 
prevenção e mitigação, o diagnóstico da envolvente (o qual inclui a seleção de 
indicadores para cada tipo de envolvente – natural, humana ou socioeconómica e por 
fim, o diagnóstico dos perigos derivados da ação envolvente sobre o estabelecimento 
(como perigos naturais ou tecnológicos); 

▪ Estimativa do risco – engloba a apresentação de cenários para cada acontecimento 
iniciador, a estimativa da probabilidade ou frequência de ocorrência de determinado 
cenário, avaliação das consequências para cada tipo de envolvente, e por fim a 
estimativa de risco, que consiste na multiplicação dos índices de probabilidade pelos 
índices de gravidade das consequências; 

▪ Avaliação de risco – procede-se à elaboração de tabelas de dupla entrada, para cada 
tipo de envolvente, na qual os cenários são inseridos, conforme a probabilidade e a 
gravidade das consequências. 

De seguida apresenta-se uma súmula da análise realizada cujo relatório técnico se encontra no 
Anexo XIX do Volume III. 

6.1 Identificação dos Perigos 

As fontes de perigo identificadas poderão ser internas e externas. As fontes de perigo internas 
consideradas são as seguintes: 

▪ Zonas de descarga; 

▪ Armazenagem; 

▪ Linhas de transporte; 

▪ Equipamentos de impulsão: bombas; 

▪ Serviços e utilidades: Rede Elétrica. 

Zonas de descarga/Armazenagem 

As principais causas que podem dar origem a fugas de produtos são as seguintes: 

▪ Deficiências nas mangueiras utilizadas para a descarga de produto; 
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▪ Corrosão interna, relacionada com as características químicas das substâncias 
transportadas, características do material do reservatório; 

▪ Corrosão externa, relacionada com as condições atmosféricas do local; 

▪ Falhas por fadiga ou por defeito do material; 

▪ Rotura de juntas que se encontram nas uniões entre as tubagens e equipamentos; 

▪ Fugas por falhas na operação (má ligação, erro na abertura de válvulas, etc.); 

▪ Deficiências nas cisternas com formação de orifício; 

▪ Derrames por transbordo de substância/preparação; 

▪ Explosão interna provocada por impacto de raios; 

▪ Roturas por sobrepressão ou vazio no interior dos reservatórios; 

▪ Sabotagens; 

▪ Falha no controlo de nível das condições de armazenamento. 

Linhas de transporte 

A perda de contenção no transporte por tubagens pode surgir como consequência dos seguintes 
efeitos: 

▪ Corrosão interna, relacionada com as características químicas das substâncias 
transportadas, características do material da tubagem; 

▪ Corrosão externa, relacionada com as condições atmosféricas do local; 

▪ Falhas por fadiga ou por defeito do material; 

▪ Rotura ou deformação devido a tensões térmicas; 

▪ Roturas por sobrepressões provocadas por fecho rápido de válvulas; 

▪ Rotura de juntas que se encontram nas uniões entre as tubagens e equipamentos; 

▪ Mau aperto de flanges; 

▪ Falhas operacionais, manutenção, etc. 

Equipamentos de impulsão: bombas 

Os equipamentos de impulsão representam fontes potenciais de fugas e de variações de pressão 
ou de fluxo, como tal são considerados elementos críticos. Os riscos que apresentam estes 
equipamentos podem ser provocados por: 

▪ Falhas/ruturas no veio das bombas; 

▪ Perda de contenção nos empanques mecânicos; 

▪ Falhas na operação: Cavitação; Válvula de impulsão fechada (sobreaquecimentos); 
Perda de alimentação, com funcionamento em vazio da mesma. 

Serviços e utilidades: Rede elétrica 

A alimentação normal de energia elétrica dos edifícios encontra-se assegurada através de rede de 
alta tensão da entidade distribuidora a 1 Subestação de 10 MVA e 2 Postos de Transformação 
(PT), um na ASU e o outro no Enchimento, com 630 KVA cada. Os principais riscos da Subestação 
e Postos de Transformação são: 

▪ Origem de incêndio; 
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▪ Falha no sistema de fornecimento elétrico que produzirá o não funcionamento de 
equipamentos necessários para o funcionamento normal das instalações, como alarmes, 
etc. 

As fontes de perigo externas são: 

▪ Sismos 

▪ Inundações 

▪ Riscos naturais 

▪ Riscos sociais 

Sismos 

O vale inferior do Tejo é sede de significativa sismicidade histórica e instrumental, com sismos 
intensos e moderados tais como em 1344, 1531 e 1909. A estes eventos foram atribuídas 
magnitudes de 6,0, 7,1 e 7,6, respetivamente. 

Ao contrário do sismo de 1531 que é mal localizado dada a escassez de descrições históricas, o 
sismo de 23/4/1909 é localizado sem dúvida a NE de Lisboa, próximo de Benavente, onde foi 
sentido com o máximo de intensidade. Além de danos materiais e pessoais, foram observados 
fenómenos de liquefação.  

Embora outros sismos significativos tenham ocorrido nesta região depois do evento de 1909, em 
Muge (19/3/1914, M=4,7), Benavente (23 e 25/9/1914, M=5,3), e a W de Santarém (7/7/1925, 
M=4,3), a atividade sísmica no Vale Inferior do Tejo tem sido baixa desde aquele grande sismo de 
1909 (Cabral et al., 2003). 

A ocorrência de sismos na área revela a presença de estruturas sismogénicas (falhas ativas) em 
profundidade cujas localização e características são ainda mal conhecidas devido à cobertura 
sedimentar. É habitualmente assumido que os grandes eventos sísmicos locais (como em 1531 e 
1909) são gerados na chamada falha do Vale Inferior do Tejo, cuja presença é sugerida desde o 
início do século XX. Vários autores referenciam-na como o lineamento do Vale Inferior do Tejo, 
que é seguido à superfície pelo leito do rio Tejo. 

Inundações 

De acordo com o Relatório “As cheias em Portugal – caracterização das zonas de risco”, publicado 
pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), não considera a área do estabelecimento 
como sendo área de risco, pelo que não se prevê a possibilidade de esta vir a ser atingida por 
inundações significativas. 

Riscos naturais 

As condições climatéricas da região, nomeadamente o facto de não se registarem, com 
frequência significativa, ventos de forte intensidade, permitem concluir que a ocorrência de 
ciclones ou de tornados, bem como as consequências catastróficas associadas a estes fenómenos, 
não representam um risco relevante para as instalações da empresa. 

Em caso de tempestades com fortes descargas elétricas, os depósitos de armazenagem seriam os 
equipamentos mais vulneráveis. Caso de ocorrência de raios, este pode ocasional o incêndio de 
produtos em depósitos e, por outro, a colisão de um raio contra as paredes dos tanques poderia 
ocasionar a rotura dos mesmos. A ligação dos tanques à terra reduz os riscos elétricos por 
descargas atmosféricas, efetuando-se o escoamento das cargas elétricas para o solo. Além da 
ligação terra, a LINDE encontra-se protegida com para-raios, distribuídos pelo perímetro da 
empresa. 
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Riscos sociais 

Os riscos sociais são um caso particular de riscos externos, uma vez que não estão diretamente 
relacionados com particularidades das instalações, dos processos ou das substâncias utilizadas, 
mas sim relacionados com fatores externos, nomeadamente intervenções humanas não 
autorizadas com objetivos maliciosos. Neste tipo de riscos incluem-se intrusões e/ou roubos, 
ameaças de bomba, atentados bombistas, fogo posto e outras ações de sabotagem, que podem 
estar na origem de um acidente de graves consequências. 

6.2 Cenários de Referência de Acidentes Graves 

Com base na identificação de fontes de perigo internas e externas, nas características das 
substâncias manuseadas/armazenadas, quantidades suscetíveis de serem libertadas em ruturas 
os reservatórios, tubagens, camiões cisternas, análise histórica de acidentes, foram selecionados 
os cenários dos acidentes apresentados no Quadro 6.1 para os quais foi efetuada uma avaliação 
quantitativa de consequências. 

Quadro 6.1- Identificação dos Cenários de Acidentes Graves. 
Nº. de 

Acidente 
Descrição 

Nº. de 
Acidente 

Descrição 

1.1 Rutura catastrófica de garrafa de Acetileno 15.1 
Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de 
Oxigénio (HC) 

1.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de 
Acetileno 

15.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna Oxigénio (HC) 

1.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de 
Acetileno 

15.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna 
(tanque HC) 

2.1 
Rutura catastrófica de reservatório de 
Acetileno 

16.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de 
Alimentação da linha Oxigénio (HC) diâmetro 
x< 75 mm 

2.2 
Fuga contínua de 10 mm de reservatório de 
Acetileno 

16.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Tubagem de Alimentação da linha Oxigénio 
(HC) diâmetro x< 75 mm 

2.3 
Fuga contínua de 100 mm de reservatório de 
Acetileno 

17.1 Rutura catastrófica de garrafa de Oxigénio 

3.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de 
Alimentação da linha Acetileno diâmetro > 150 
mm 

17.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de 
Oxigénio 

3.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Tubagem de Alimentação da linha Acetileno 
diâmetro > 150 mm 

17.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de 
Oxigénio 

4.1 
Rutura catastrófica de contentor/ tambor de 
Acetona 

18.1 
Rutura catastrófica de garrafa de Protóxido de 
Azoto 

4.2 
Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor 
de Acetona 

18.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de 
Protóxido de Azoto 

4.3 
Fuga contínua de 100 mm de contentor/ 
tambor de Acetona 

18.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de 
Protóxido de Azoto 

5.1 Rutura catastrófica de garrafa de Amoníaco 19.1 
Rutura catastrófica de contentor/ tambor 
atmosférico de Gasóleo 

5.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de 
Amoníaco 

19.2 
Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor 
atmosférico de Gasóleo 

5.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de 
Amoníaco 

19.3 
Fuga contínua de 100 mm de contentor/ 
tambor atmosférico de Gasóleo 

6.1 
Rutura catastrófica de garrafa de Dióxido de 
Enxofre 

20.1 
Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de 
Gasóleo 

6.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Dióxido 
de Enxofre 

20.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna Gasóleo 

6.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de 
Dióxido de Enxofre 

20.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna 
Gasóleo 
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Nº. de 
Acidente 

Descrição 
Nº. de 

Acidente 
Descrição 

7.1 Rutura catastrófica de garrafa de Hidrogénio 21.1 Rutura catastrófica de garrafa de Etileno 

7.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de 
Hidrogénio 

21.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Etileno 

7.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de 
Hidrogénio 

21.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Etileno 

8.1 
Rutura catastrófica do reservatório 
atmosférico de Oxigénio (ASU) diretamente 
para a atmosfera 

22.1 Rutura catastrófica de garrafa de Metano 

8.2 
Rutura catastrófica do reservatório 
atmosférico de Oxigénio (ASU) para o 2º. 
Reservatório 

22.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Metano 

8.3 
Fuga contínua de 10 mm do reservatório 
atmosférico Oxigénio (ASU) para o 2º. 
Reservatório 

22.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de 
Metano 

8.4 
Fuga contínua de 100 mm do reservatório 
atmosférico de Oxigénio (ASU) para o 2º. 
Reservatório 

23.1 
Rutura catastrófica de garrafa de Gases 
Fluorados R290 

9.1 
Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de 
Oxigénio (ASU) 

23.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases 
Fluorados R290 

9.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna Oxigénio 
(ASU) 

23.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases 
Fluorados R290 

9.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna 
Oxigénio (ASU) 

24.1 
Rutura catastrófica de garrafa de Gases 
Fluorados R600a 

10.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de 
Alimentação da linha Oxigénio (ASU) diâmetro 
75<x< 150 mm 

24.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases 
Fluorados R600a 

10.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Tubagem de Alimentação da linha Oxigénio 
(ASU) diâmetro 75<x< 150 mm 

24.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases 
Fluorados R600 

11.1 
Rutura catastrófica do reservatório 
pressurizado de Oxigénio (tanque IG)  

25.1 
Rutura catastrófica de garrafa de Gases 
Fluorados R152a 

11.2 
Fuga contínua de 10 mm no reservatório 
pressurizado de Oxigénio (tanque IG)  

25.2 
Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases 
Fluorados R152a 

11.3 
Fuga contínua de 100 mm no reservatório 
pressurizado de Oxigénio (tanque IG)  

25.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases 
Fluorados R152a 

12.1 
Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de 
Oxigénio (tanque IG) 

26.1 
Rutura catastrófica de garrafa de Gases 
Fluorados R123yf 

12.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna Oxigénio 
(tanque IG) 

26.2 
Fuga contínua de 10 m de garrafa de Gases 
Fluorados R123yf 

12.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna 
(tanque IG) 

26.3 
Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases 
Fluorados R123yf 

13.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de 
Alimentação da linha Oxigénio (IG) diâmetro x< 
75 mm 

27.1 
Rutura catastrófica de contentor/ tambor de 
Carboneto de Cálcio 

13.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da 
Tubagem de Alimentação da linha Oxigénio 
(IG) diâmetro x< 75 mm 

27.2 
Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor 
de Carboneto de Cálcio 

14.1 
Rutura catastrófica do reservatório 
pressurizado de Oxigénio (HC)  

27.3 
Fuga contínua de 100 mm de contentor/ 
tambor de Carboneto de Cálcio 

14.2 
Fuga de 10 mm no reservatório pressurizado 
de Oxigénio (HC)  

  

14.3 
Fuga de 100 mm no reservatório pressurizado 
de Oxigénio (HC)  
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6.3 Estimativa da probabilidade de Ocorrência dos Acidentes 

A combinação da probabilidade de cada acontecimento iniciador (tendo em conta o número de 
equipamentos, comprimento das tubagens, etc., de cada acontecimento) com a probabilidade de 
cada cenário acidental que pode ocorrer (dispersão tóxica, explosão), resulta na probabilidade 
total de cada cenário acidental. Os dados e referências utilizados na determinação das 
probabilidades foram obtidos da bibliografia e das bases de dados de referência. 

No Quadro seguinte é apresentada a estimativa da probabilidade de ocorrência dos acidentes. 

Quadro 6.2- Estimativa de ocorrência dos Acidentes dos Cenários Selecionados 

Nº. 
Cenário 

Cenário 
Prob. Base 

do 
Acidente 

Unidades 
Estimadas 

Prob. de 
Acidente 

1.1 Rutura catastrófica de garrafa de Acetileno 5,00E-07 264 1,32E-04 

1.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Acetileno 1,00E-05 264 2,64E-03 

1.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Acetileno 1,00E-05 264 2,64E-03 

2.1 Rutura catastrófica de reservatório de Acetileno 5,00E-06 1 5,00E-06 

2.2 Fuga contínua de 10 mm de reservatório de Acetileno 1,00E-04 1 1,00E-04 

2.3 Fuga contínua de 100 mm de reservatório de Acetileno 1,00E-04 1 1,00E-04 

3.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha 
Acetileno diâmetro > 150 mm 

1,00E-07 20 2,00E-06 

3.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Tubagem de Alimentação 
da linha Acetileno diâmetro > 150 mm 

5,00E-07 20 1,00E-05 

5.1 Rutura catastrófica de garrafa de Amoníaco 5,00E-07 311 1,56E-04 

5.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Amoníaco 1,00E-05 311 3,11E-03 

5.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Amoníaco 1,00E-05 311 3,11E-03 

6.1 Rutura catastrófica de garrafa de Dióxido de Enxofre 5,00E-07 24 1,20E-05 

6.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Dióxido de Enxofre 1,00E-05 24 2,40E-04 

6.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Dióxido de Enxofre 1,00E-05 24 2,40E-04 

7.1 Rutura catastrófica de garrafa de Hidrogénio 5,00E-07 197 9,85E-05 

7.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Hidrogénio 1,00E-05 197 1,97E-03 

7.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Hidrogénio 1,00E-05 197 1,97E-03 

8.1 
Rutura catastrófica do reservatório atmosférico de Oxigénio 
(ASU) diretamente para a atmosfera 

1,25E-08 1 1,25E-08 

8.2 
Rutura catastrófica do reservatório atmosférico de Oxigénio 
(ASU) para o 2º. Reservatório 

5,00E-08 1 5,00E-08 

8.3 
Fuga contínua de 10 mm do reservatório atmosférico Oxigénio 
(ASU) para o 2º. Reservatório 

1,00E-04 1 1,00E-04 

8.4 
Fuga contínua de 100 mm do reservatório atmosférico de 
Oxigénio (ASU) para o 2º. Reservatório 

1,00E-04 1 1,00E-04 

9.1 Rutura de Camião-Cisterna de Oxigénio (ASU) 5,00E-07 1561 7,81E-04 

9.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-
Cisterna Oxigénio (ASU) 

4,00E-06 1561 6,24E-03 

9.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna Oxigénio (ASU) 

4,00E-05 1561 6,24E-02 
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Nº. 
Cenário 

Cenário 
Prob. Base 

do 
Acidente 

Unidades 
Estimadas 

Prob. de 
Acidente 

10.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha 
Oxigénio (ASU) diâmetro 75<x< 150 mm 

3,00E-07 50 1,50E-05 

10.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Tubagem de Alimentação 
da linha Oxigénio (ASU) diâmetro 75<x< 150 mm 

2,00E-06 50 1,00E-04 

11.1 
Rutura catastrófica do reservatório pressurizado de Oxigénio 
(tanque IG) 

5,00E-07 1 5,00E-07 

11.2 
Fuga contínua de 10 mm no reservatório pressurizado de 
Oxigénio (tanque IG)  

1,00E-05 1 1,00E-05 

11.3 
Fuga contínua de 100 mm no reservatório pressurizado de 
Oxigénio (tanque IG) para o 2º. Reservatório 

1,00E-05 1 1,00E-05 

12.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Oxigénio (tanque IG) 5,00E-07 43 2,15E-05 

12.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-
Cisterna Oxigénio (tanque IG) 

4,00E-06 43 1,72E-04 

12.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna (tanque IG) 

4,00E-05 43 1,72E-03 

13.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha 
Oxigénio (IG) diâmetro x< 75 mm 

1,00E-06 90 9,00E-05 

13.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Tubagem de Alimentação 
da linha Oxigénio (IG) diâmetro x< 75 mm 

5,00E-06 90 4,50E-04 

14.1 
Rutura catastrófica do reservatório pressurizado de Oxigénio 
(HC) 

5,00E-07 1 5,00E-07 

14.2 Fuga de 10 mm no reservatório pressurizado de Oxigénio (HC)  1,00E-05 1 1,00E-05 

14.3 Fuga de 100 mm no reservatório pressurizado de Oxigénio (HC)  1,00E-05 1 1,00E-05 

15.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Oxigénio (HC) 5,00E-07 21 1,05E-05 

15.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-
Cisterna Oxigénio (HC) 

4,00E-06 21 8,40E-05 

15.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna (tanque HC) 

4,00E-05 21 8,40E-04 

16.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha 
Oxigénio (HC) diâmetro x< 75 mm 

1,00E-06 70 7,00E-05 

16.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Tubagem de Alimentação 
da linha Oxigénio (HC) diâmetro x< 75 mm 

5,00E-06 70 3,50E-04 

17.1 Rutura catastrófica de garrafa de Oxigénio 5,00E-07 3407 1,70E-03 

17.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Oxigénio 1,00E-05 3407 3,41E-02 

17.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Oxigénio 1,00E-05 3407 3,41E-02 

18.1 Rutura catastrófica de garrafa de Protóxido de Azoto 5,00E-07 106 5,30E-05 

18.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Protóxido de Azoto 1,00E-05 106 1,06E-03 

18.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Protóxido de Azoto 1,00E-05 106 1,06E-03 

19.1 
Rutura catastrófica de contentor/ tambor atmosférico de 
Gasóleo 

5,00E-06 1 5,00E-06 

19.2 
Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor atmosférico de 
Gasóleo 

1,00E-04 1 1,00E-04 

19.3 
Fuga contínua de 100 mm de contentor/ tambor atmosférico de 
Gasóleo 

1,00E-04 1 1,00E-04 
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Nº. 
Cenário 

Cenário 
Prob. Base 

do 
Acidente 

Unidades 
Estimadas 

Prob. de 
Acidente 

20.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Gasóleo 1,00E-05 5 5,00E-05 

20.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-
Cisterna Gasóleo 

4,00E-06 5 2,00E-05 

20.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Mangueira de 
Alimentação do Veículo-Cisterna Gasóleo 

4,00E-05 5 2,00E-04 

21.1 Rutura catastrófica de garrafa de Etileno 5,00E-07 27 1,35E-05 

21.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Etileno 1,00E-05 27 2,70E-04 

21.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Etileno 1,00E-05 27 2,70E-04 

22.1 Rutura catastrófica de garrafa de Metano 5,00E-07 44 2,20E-05 

22.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Metano 1,00E-05 44 4,40E-04 

22.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Metano 1,00E-05 44 4,40E-04 

23.1 Rutura catastrófica de garrafa de Gases Fluorados R290 5,00E-07 22 1,10E-05 

23.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases Fluorados R290 1,00E-05 22 2,20E-04 

23.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases Fluorados R290 1,00E-05 22 2,20E-04 

24.1 Rutura catastrófica de garrafa de Gases Fluorados R600a 5,00E-07 13 6,50E-06 

24.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases Fluorados R600a 1,00E-05 13 1,30E-04 

24.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases Fluorados R600a 1,00E-05 13 1,30E-04 

25.1 Rutura catastrófica de garrafa de Gases Fluorados R152a 5,00E-07 7 3,50E-06 

25.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases Fluorados R152a 1,00E-05 7 7,00E-05 

25.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases Fluorados R152a 1,00E-05 7 7,00E-05 

26.1 Rutura catastrófica de garrafa de Gases Fluorados R123yf 5,00E-07 36 1,80E-05 

26.2 Fuga contínua de 10 m de garrafa de Gases Fluorados R123yf 1,00E-05 36 3,60E-04 

26.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases Fluorados R123yf 1,00E-05 36 3,60E-04 

27.1 
Rutura catastrófica de contentor/ tambor de Carboneto de 
Cálcio 

5,00E-06 1750 8,75E-03 

27.2 
Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor de Carboneto de 
Cálcio 

1,00E-04 1750 1,75E-01 

27.3 
Fuga contínua de 100 mm de contentor/ tambor de Carboneto 
de Cálcio 

1,00E-04 1750 1,75E-01 

Foram selecionados os cenários que se consideram ser representativos do estabelecimento em 
termos da perigosidade e comportamento das substâncias perigosas, em situações normais e 
anómalas, incluindo cenários relevantes de libertação para o meio aquático, da quantidade 
presente e tipo de equipamento, tanto de processo como de armazenagem e em termos de 
probabilidade de ocorrência, foram considerados os cenários cuja probabilidade é superior a      
10-6/ano. De acordo com esta regra, os cenários a amarelo claro no quadro anterior não foram 
estudados. 

6.3.1 Modelação dos cenários e alcances dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis 

Para os cenários cuja probabilidade é superior a 10-6/ano procedeu-se à modelação (com recursos 
ao programa PHAST) para representação de isolinhas de risco considerando-se os valores-limites 
de sobrepressão, radiação térmica e toxicidade, a seguir indicados. 
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Quadro 6.3- Valores-limite de sobrepressão, radiação térmica e toxicidade para a determinação das 
distâncias de segurança. 

 
Limiar da possibilidade de ocorrência 

de letalidade 

Limiar da possibilidade de ocorrência 
de efeitos irreversíveis na saúde 

humana 

Dose tóxica AEGL 3* (60 min) AEGL 2* (60 min) 

Radiação térmica 7 kW/m2 5 kW/m2 

Inflamabilidade 
50% Limite Inferior de 
Inflamabilidade (LII) 

- 

Sobrepressão 0,14 bar 0,05 bar 

* AEGL: Acute Exposure Guideline Levels, Environment Protection Agency, EUA. No caso de não existir AEGL para a substância em 
causa, poderá optar-se pelo uso de ERPG (Emergency Response Planning Guidelines, American Industrial Hygiene Association, EUA). 

Na modelação dos cenários de acidente de libertação de oxigénio, podem ser utilizados os 
valores-limite abaixo indicados. 

Quadro 6.4- Valores-limite para a modelação de cenários de libertação de oxigénio. 

 
Limiar da possibilidade de ocorrência 

de letalidade 

Limiar da possibilidade de ocorrência 
de efeitos irreversíveis na saúde 

humana 

Concentração de Oxigénio 35% 30% 

Os resultados obtidos através das simulações indicam que na maior parte dos casos os alcances 
dos efeitos letais e dos efeitos irreversíveis ficam contidos no interior dos limites da própria 
instalação ou na sua vizinhança imediata não afetando estabelecimentos vizinhos e elementos 
sensíveis (habitações, escolas, zonas protegidas, etc.). 

Nas Figuras seguintes apresentam-se as simulações dos cenários de acidente que poderão afetar 
elementos sensíveis na vizinhança. Desta situação constam os cenários de acidente relacionados 
com o amoníaco e com o dióxido de enxofre. 

 
Figura 6.1- Rotura catastrófica de garrafa de amoníaco. 
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Figura 6.2- Fuga contínua de 100mm de garrafa de amoníaco. 

 

 
Figura 6.3- Rutura catastrófica de garrafa de dióxido de enxofre. 
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Figura 6.4- Fuga contínua de 10 mm de garrafa de dióxido de enxofre. 

 

 
Figura 6.5- Fuga contínua de 100 mm de garrafa de dióxido de enxofre. 
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No caso do amoníaco o raio de influência máximo da nuvem tóxica é de 677 m (cenário ‘fuga 
contínua de 100 mm de garrafa de amoníaco). No caso do dióxido de enxofre o raio de influência 
da nuvem tóxica, tendo em conta os cenários desenvolvidos, varia entre os 3,3km e os 50 km. 

No Anexo XIX (Volume III) apresentam-se todas as simulações realizadas. 

6.3.2 Avaliação do risco ambiental 

Neste ponto é apresentada a avaliação qualitativa dos efeitos nas águas superficiais, dos cenários 
relevantes identificados, que envolvam substâncias perigosas para os organismos aquáticos, 
tendo em conta o seu comportamento ambiental, assim como a vulnerabilidade do meio 
envolvente. 

As substâncias presentes na LINDE Portugal – Alenquer que apresentam perigos para o ambiente 
são o Amoníaco e o Gasóleo. 

Os cenários estudados são aqueles que, pela ponderação da probabilidade de ocorrência e/ou 
consequências, se consideraram como suficientemente representativos (Quadro 6.5). 

A avaliação dos efeitos sobre o ambiente foi efetuada através da aplicação dum índice de dano 
ambiental, que considera os seguintes aspetos: 

▪ Quantidade da substância; 

▪ Vulnerabilidade do meio (Tipo de meio envolvente da instalação); 

▪ Extensão da zona afetada; 

▪ Perigosidade da substância. 

Quadro 6.5- Descrição dos cenários de acidente. 

Cenário Descrição do cenário de acidente Consequência ambiental 

5.1 Rutura catastrófica de garrafa de Amoníaco 
Fuga e Derrame e consequente 

contaminação do solo e linhas de 
água (Nota 1) 

5.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Amoníaco 

5.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Amoníaco 

19.1 Rutura catastrófica de contentor/ tambor atmosférico de Gasóleo 

Derrame e consequente 
contaminação do solo e linhas de 

água 

19.2 
Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor atmosférico de 
Gasóleo 

19.3 
Fuga contínua de 100 mm de contentor/ tambor atmosférico de 
Gasóleo 

20.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Gasóleo 

20.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-
Cisterna Gasóleo 

20.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Mangueira de Alimentação do 
Veículo-Cisterna Gasóleo 

Nota 1 – No caso do amoníaco, tratando-se de um gás, a consequência ambiental é a fuga para o ar. O 
derrame e consequente contaminação do solo e linhas de água acontece quando, numa situação de 
emergência, se proceder ao controlo da nuvem tóxica gerada (gás) através de jatos de água que poderão 
originar uma corrente de água contaminada com amoníaco. 

A gravidade sobre a envolvente natural é calculada segundo a seguinte fórmula: 

Gravidade sobre a Envolvente Natural = quantidade + 2 x perigosidade + extensão + vulnerabilidade do 
meio 

A avaliação global da gravidade das consequências, sobre o ambiente, tem um intervalo entre 0 e 
20, dividindo-se numa série de categorias que variam entre o ‘insignificante9 (<5) e o ‘crítico’ 
(>18). 
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Foram considerados cenários de libertação para o meio aquático e foi realizada uma análise das 
consequências ambientais nos recursos naturais potencialmente afetados. 

Foi efetuado o cálculo dos índices de quantidade, de perigosidade e extensão de modo a 
determinar a consequência do acidente nos vários recetores (água, solo, ar). Para tal, foram 
utilizados os dados constantes na ficha de dados de segurança do Amoníaco e Gasóleo.  

Foram ainda tidos em consideração o local de ocorrência do cenário e a sua proximidade com as 
linhas de águas pluviais, assim como a linha de água. 

De seguida, são apresentados os resultados obtidos na análise de risco ambiental, para os 
cenários analisados. 

Quadro 6.6- Categorias do Dano Ambiental por Acidente 

Nº Acid. Acidente 
Categoria do 

Dano 
Ambiental 

5.1 Rutura catastrófica de garrafa de Amoníaco 

Moderado 5.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Amoníaco 

5.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Amoníaco 

19.1 Rutura catastrófica de contentor/ tambor atmosférico de Gasóleo 

Leve 

19.2 Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor atmosférico de Gasóleo 

19.3 Fuga contínua de 100 mm de contentor/ tambor atmosférico de Gasóleo 

20.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Gasóleo 

20.2 Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna Gasóleo 

20.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Mangueira de Alimentação do Veículo-
Cisterna Gasóleo 

Analisando os resultados constantes do Quadro 6.6, verifica-se que dos 9 riscos ambientais 
analisados, 6 riscos foram considerados leves e 3, classificados como moderado (a reduzir). Não 
foi identificado nenhum risco não aceitável. 

6.4 Avaliação do risco do estabelecimento 

6.4.1 Hierarquização dos riscos 

A análise de risco compreende o produto de dois fatores. Por um lado, os efeitos dos acidentes 
(consequências) que se podem produzir e por outro lado a frequência ou probabilidade do 
acontecimento. 

Os riscos dos cenários de acidente grave determinados na fase de Identificação de Perigos da 
LINDE Portugal - Alenquer são classificados em função de uma matriz de risco de 6*6 baseada na 
‘frequência de ocorrência’ das respetivas causas e de um ‘Índice de Qualificação de 
Consequências’.  

A partir desta matriz o resultado do risco para os diversos cenários identificados é graduado nos 
seguintes critérios de aceitabilidade: 

Quadro 6.7- Critérios de Aceitabilidade do Risco. 

Aceitabilidade do Risco Critérios 

Risco Não Aceitável 

Valor de risco elevado, com graves consequências para a população e/ou 
cuja frequência de ocorrência é insustentável, para o ambiente, para a 
população e para as atividades do estabelecimento. Este nível de risco 
implica uma revisão aprofundada da segurança do processo, 
equipamentos ou atividades, através de medidas preventivas ou 
corretivas profundas; 

Risco a Reduzir (A.L.A.R.P. – “As Low As 
Reasonably Possible”) 

Risco frequente, sem consequências graves para a população na 
envolvente do estabelecimento ou, com consequências graves para a 
população da envolvente, mas cuja frequência é muito baixa, com 
consequências ligeiras para a população e/ou cuja frequência de 
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Aceitabilidade do Risco Critérios 

ocorrência é muito baixa ou moderada. Embora não aceitável, a sua 
redução, para um Risco Aceitável é possível através de algumas medidas 
de prevenção ou proteção, que em simultâneo não ponham em causa a 
continuidade da atividade; 

Risco Aceitável 

Valor de risco reduzido ou residual, com consequências ligeiras para a 
população na envolvente do estabelecimento e/ou cuja frequência de 
ocorrência é muito baixa, sendo possível controlá-lo através de medidas 
de gestão pela melhoria contínua da segurança do Estabelecimento. 

A seguir apresenta-se a aceitabilidade do risco por cenário de acidente. 

Quadro 6.8- Aceitabilidade do risco por cenário de acidente. 

Nº 
Acid. 

Acidente Conclusão 

1.1 Rutura catastrófica de garrafa de Acetileno Risco Aceitável 

1.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Acetileno Risco Aceitável 

1.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Acetileno Risco Aceitável 

2.1 Rutura catastrófica de reservatório de Acetileno Risco Aceitável 

2.2 Fuga contínua de 10 mm de reservatório de Acetileno Risco Aceitável 

2.3 Fuga contínua de 100 mm de reservatório de Acetileno Risco Aceitável 

3.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha Acetileno diâmetro > 
150 mm 

Risco Aceitável 

3.2 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Tubagem de Alimentação da linha 
Acetileno diâmetro > 150 mm 

Risco Aceitável 

5.1 Rutura catastrófica de garrafa de Amoníaco Risco a Reduzir 

5.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Amoníaco Risco a Reduzir 

5.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Amoníaco Risco a Reduzir 

6.1 Rutura catastrófica de garrafa de Dióxido de Enxofre Risco a Reduzir 

6.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Dióxido de Enxofre Risco a Reduzir 

6.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Dióxido de Enxofre Risco a Reduzir 

7.1 Rutura catastrófica de garrafa de Hidrogénio Risco Aceitável 

7.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Hidrogénio Risco Aceitável 

7.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Hidrogénio Risco a Reduzir 

8.4 
Fuga contínua de 10 mm do reservatório atmosférico Oxigénio (ASU) para o 2º. 
Reservatório 

Risco Aceitável 

9.1 Rutura de Camião-Cisterna de Oxigénio (ASU) Risco Aceitável 

9.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna Oxigénio 
(ASU) 

Risco Aceitável 

10.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha Oxigénio (ASU) 
diâmetro 75<x< 150 mm 

Risco a Reduzir 

11.3 Fuga contínua de 100 mm no reservatório pressurizado de Oxigénio (tanque IG)  Risco Aceitável 
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Nº 
Acid. 

Acidente Conclusão 

12.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Oxigénio (tanque IG) Risco Aceitável 

12.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna Oxigénio 
(tanque IG) 

Risco a Reduzir 

13.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha Oxigénio (IG) diâmetro 
x< 75 mm 

Risco Aceitável 

15.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Oxigénio (HC) Risco a Reduzir 

15.2 
Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna Oxigénio 
(HC) 

Risco a Reduzir 

16.1 
Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da linha Oxigénio (HC) 
diâmetro x< 75 mm 

Risco a Reduzir 

17.1 Rutura catastrófica de garrafa de Oxigénio Risco Aceitável 

18.1 Rutura catastrófica de garrafa de Protóxido de Azoto Risco Aceitável 

19.1 Rutura catastrófica de contentor/ tambor atmosférico de Gasóleo Risco Aceitável 

19.2 Fuga contínua de 10 mm de contentor/ tambor atmosférico de Gasóleo Risco Aceitável 

19.3 Fuga contínua de 100 mm de contentor/ tambor atmosférico de Gasóleo Risco Aceitável 

20.1 Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Gasóleo Risco Aceitável 

20.2 Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do Veículo-Cisterna Gasóleo Risco Aceitável 

20.3 
Fuga de 10% do Diâmetro Nominal da Mangueira de Alimentação do Veículo-
Cisterna Gasóleo 

Risco Aceitável 

21.1 Rutura catastrófica de garrafa de Etileno Risco Aceitável 

22.1 Rutura catastrófica de garrafa de Metano Risco Aceitável 

22.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Metano Risco Aceitável 

22.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Metano Risco Aceitável 

23.1 Rutura catastrófica de garrafa de Gases Fluorados R290 Risco Aceitável 

23.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases Fluorados R290 Risco Aceitável 

23.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases Fluorados R290 Risco Aceitável 

24.1 Rutura catastrófica de garrafa de Gases Fluorados R600a Risco Aceitável 

24.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases Fluorados R600a Risco Aceitável 

24.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases Fluorados R600a Risco Aceitável 

25.1 Rutura catastrófica de garrafa de Gases Fluorados R152a Risco Aceitável 

25.2 Fuga contínua de 10 mm de garrafa de Gases Fluorados R152a Risco Aceitável 

25.3 Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Gases Fluorados R152a Risco Aceitável 
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Da avaliação realizada verifica-se que: 

▪ Em relação à probabilidade, todos os acidentes se encontram em zonas de ocorrência 
baixa; 

▪ Tendo em conta os critérios da matriz de estimativa de risco (probabilidade x 
consequências), 42 dos 58 acidentes analisados, encontram-se dentro da zona definida 
como ‘Aceitável’ e 16 acidentes na zona de “Risco a reduzir’”, não se tendo verificado 
nenhum acidente na zona ‘Risco não aceitável’.  

6.4.2 Fatores de redução de risco 

Atualmente a Linde dispõe de um vasto conjunto de procedimentos que contribuem para 
prevenir os riscos identificados, entre os quais se destacam manutenção preventiva de 
equipamentos de controlo de pressão e temperatura, verificação de garrafas antes do 
enchimento, parques de armazenagem ao ar livre, capacetes nas garrafas, controlo das 
características de estanquicidade e resistência de garrafas, ações de sensibilização e formação dos 
trabalhadores, detetores de gases, procedimentos e instruções de trabalho escritas, autorizações 
de trabalho, etc.. 

Como medidas de minimização referem-se: plano de emergência interno, meios de combate a 
incêndios e sistemas de paragem de emergência. 

Realizam-se com frequência mínima anual, treinos ou inspeções, com a participação do pessoal 
da instalação na utilização dos meios de resposta a emergência. 

São apresentados os relatórios dos simulacros e exercícios e implementadas as ações de melhoria 
identificadas. 

A localização instalação encontra-se na área de intervenção dos Bombeiros de Alenquer, podendo 
os Simulacros ter a sua participação. 

As estratégias para prevenção de risco incluem diversos instrumentos como, por exemplo:  

▪ Regulação das áreas de risco ou da previsão de requalificação dessas áreas; 

▪ Implementação de sistemas de alerta e aviso; 

▪ Sensibilização dos trabalhadores e da comunidade local;  

▪ Elaboração das medidas de autoproteção aplicáveis ao estabelecimento. 

A listagem exaustiva das medidas existentes por substância envolvida/cenário de acidente 
constam do Anexo XIX (Volume III). 

Assim, pode concluir-se que as medidas implementadas permitem reduzir e controlar os riscos 
existentes no estabelecimento. 

Para além das medidas existentes e acima referidas, há que considerar a futura implementação 
das seguintes medidas: 

▪ Implementação de sistemas de alerta extensivos à vizinhança próxima; 

▪ Identificação dos interlocutores locais a informar e notificar; 

▪ Facilitação dos meios de apoio à evacuação eventual de pessoas; 

▪ Eliminação das fissuras existentes no pavimento. 

6.5 Comparação entre a situação atual e futura (após alteração) 

No Quadro 6.9 identificam-se as substâncias atualmente presentes na instalação e respetivas 
quantidades e as que passarão a estar presentes após a implementação do projeto de alteração. 
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Quadro 6.9- Substâncias Perigosas presentes atualmente e após alteração. 

Substância 
Capacidade Instalada 

Licenciada (ton 
Capacidade Instalada Futura 

(ton) 

Amoníaco 2,64 28,0 

Oxigénio 961,814 1044,02 

Acetileno 11,62 17,07 

Hidrogénio 0,57 2,0 

GPL 2,0 -- 

Gasóleo -- 0 

Carbeto Cálcio 56 56,0 

Dióxido de Enxofre 0,96 3,0 

Acetona 1,582 1,582 

Protóxido de Azoto -- 14,0 

Etileno (Cilindros) -- 2,0 

Metano (Cilindros) -- 0,6 

R290 (Cilindros) -- 0,4 

R600a (Cilindros) -- 0,4 

R1234yf (Cilindros) -- 0,4 

R152a (Cilindros) -- 0,4 

Com exceção do gasóleo, verifica-se que todas substâncias presentes atualmente se irão manter 
após a alteração ocorrendo um acréscimo da sua quantidade, em particular do amoníaco, 
acetileno, hidrogénio, carbeto de cálcio e o dióxido de enxofre. 

No caso do gasóleo, que deixará de existir a curto-médio prazo, a LINDE irá substituir os 
empilhadores a diesel por empilhadores elétricos. O gasóleo apenas é utilizado nestes 
equipamentos. Esta medida irá traduzir-se também numa redução do risco presente. 

Serão também introduzidas novas substâncias, tais como, protóxido de azoto, metano, etileno e 
gases fluorados. 

Relativamente ao risco, após a implementação do projeto de alteração, irá haver um acréscimo 
devido ao aumento das quantidades. No entanto, como se indica no Quadro 6.8 antes 
apresentado, para a maioria dos cenários de acidente, o risco é aceitável, não existindo situações 
de risco não aceitável. 

Após a implementação do projeto de alteração identificam-se alguns cenários com risco a reduzir, 
os quais se descrevem no Quadro seguinte. 

Quadro 6.10- Efeitos dos Cenários com Risco a Reduzir 

Cenários Efeitos 

Amoníaco (5.1, 5.2 e 5.3) 
Os efeitos irreversíveis da nuvem tóxica para a saúde 
humana, podem atingir a população de Cheganças. 

Dióxido de Enxofre (6.1, 6.2 e 6.3) 

Os efeitos irreversíveis da nuvem tóxica para a saúde 
humana, podem atingir a população de Cheganças, 
Camarnal, Alenquer, Pedreira Vale Grande; Aeroporto da 
Ota, Campos de cultivo Alenquer, cerca de 50 km. 

Fuga contínua de 100 mm de garrafa de Hidrogénio (7.3) 
Os efeitos irreversíveis da radiação térmica podem atingir 
toda a envolvente da fábrica. 
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Cenários Efeitos 

Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da 
linha Oxigénio (ASU) diâmetro 75<x< 150 mm (10.1) 

Os efeitos irreversíveis da concentração de oxigénio que 
podem atingir toda a envolvente da fábrica, estruturas 
industriais e habitações em Cheganças. 

Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do 
Veículo-Cisterna Oxigénio (tanque IG) (12.2) 

Os efeitos irreversíveis da concentração de oxigénio que 
podem atingir toda a envolvente da fábrica. 

Rutura de Camião-Cisterna atmosférico de Oxigénio 
(HC) (15.1) 

Os efeitos irreversíveis da concentração de oxigénio que 
podem atingir toda a fábrica e envolvente. 

Rutura Catastrófica da Mangueira de Alimentação do 
Veículo-Cisterna Oxigénio (HC) (15.2) 

Os efeitos irreversíveis da concentração de oxigénio que 
podem atingir toda a fábrica e envolvente. 

Rutura Catastrófica da Tubagem de Alimentação da 
linha Oxigénio (HC) diâmetro x< 75 mm (16.1) 

Os efeitos irreversíveis da concentração de oxigénio que 
podem atingir a área da fábrica de gases medicinais. 

 

6.6 Conclusão sobre o risco 

Na LINDE Portugal - Alenquer é efetuada a prevenção do risco com o objetivo da minimização da 
probabilidade de falhas e da limitação de possíveis consequências no caso de ocorrer um 
acidente.  

Por forma a avaliar a eficácia das medidas de minimização da probabilidade de falhas e de 
limitação de possíveis consequências foram analisados os seguintes aspetos: 

▪ Medidas técnicas de engenharia implementadas, designadamente: 

o Sistemas de controlo e vigilância das instalações; 

o Dispositivos de deteção; 

o Sistemas de instrumentação e controlo; 

o Dispositivos de deteção e alerta que permitem fazer face a eventuais 
emergências. 

▪ Medidas organizacionais implementadas, designadamente: 

o Procedimentos/Instruções de trabalho; 

o Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e sistemas; 

o Formação. 

Da avaliação realizada conclui-se que o impacto do projeto de alteração, o qual envolve o 
aumento da capacidade de armazenamento e produção de substâncias perigosas, em termos de 
risco de acidentes graves, considerando as medidas de prevenção e mitigação, é aceitável, e 
como referido, estas medidas encontram-se já implementadas. 

Por outro lado, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Alenquer, não apresenta a área de 
implementação da LINDE como zona sensível, nem apresenta restrições ao uso do solo, pelo que 
se pode concluir que o projeto apresenta compatibilidade presente e futura com a envolvente. 
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7. Medidas de Mitigação e Recomendações 

Segundo os Princípios da Melhor Prática em Avaliação de Impacte Ambiental (IAIA/IEA, 199942) “o 
processo de AIA deve providenciar a mitigação e a gestão de impactes - para estabelecer as medidas 
necessárias para evitar, minimizar ou compensar os impactos adversos previstos e, quando adequado, 
para incorporar estas medidas num plano ou num sistema de gestão ambiental”. 

"Mitigação" inclui: 

▪ Evitar o impacte através da não realização de determinada ação ou partes de uma ação; 

▪ Minimizar os impactes através da limitação do grau ou magnitude da ação ou da sua 
concretização; 

▪ Retificar o impacte através da reparação, reabilitação ou restauro do ambiente afetado; 

▪ Reduzir ou eliminar o impacte ao longo do tempo através de operações de preservação ou 
manutenção durante o tempo de vida da ação; 

▪ Compensar o impacte através da relocalização ou da criação de recursos ou ambientes de 
substituição. 

De acordo com esta definição, as medidas de mitigação incluem medidas preventivas (que pretendem 
evitar um impacte), medidas minimizadoras (que pretendem reduzir um impacte) e medidas 
compensatórias (que pretendem compensar um impacte não evitável). 

Face à avaliação de impactes realizada no capítulo anterior apresenta-se de seguida um conjunto de 
medidas de mitigação que incluem medidas preventivas e medidas minimizadoras do impacte. 

As medidas preventivas e de minimização serão apresentadas de acordo com as seguintes fases: 

▪ Medidas de projeto; 

▪ Pré-construção; 

▪ Construção; 

▪ Funcionamento; 

▪ Desativação. 

No Capítulo 7.2 far-se-á a correspondência de cada uma das medidas propostas com o fator ambiental 
cujo impacte se pretende mitigar. 

7.1 Lista de medidas propostas 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia da obra e à fase de execução da 
obra bem como as que vierem a resultar do processo de decisão nomeadamente da Declaração de 
Impacte Ambiental, deverão ser incorporadas no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 
(PAAO), o qual deverá integrar o caderno de encargos da empreitada. 

7.1.1 Projeto 

Ao nível de projeto devem ser implementadas as seguintes medidas: 

▪ Projetar os novos edifícios e infraestruturas de forma a reduzir a vulnerabilidade face 

aos sismos e facilitar a intervenção de socorro em situação de emergência; 

                                                 
42 IAIA – International Association for Impact Assessment / IEA - Institute of Environmental Assessment 1999 Environmental Impact Assessment 
Best Practice Principles. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment (disponível em www.iaia.org). Tradução portuguesa 
disponível em www.redeimpactos.org. 
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▪ Instalar um separador de hidrocarbonetos imediatamente a montante do ponto de 
descarga das águas pluviais; 

▪ Articular com a Câmara Municipal de Alenquer a pavimentação do troço de via (75 m) 
que dá acesso ao portão 3 da instalação (Figura 7.1 e Figura 7.2). 

 
Figura 7.1- Início da via de acesso ao portão 3. 

7.1.2 Pré-construção 

No período que antecede o início das obras propriamente ditas devem ser implementadas as 
seguintes medidas: 

▪ Divulgar o cronograma de execução da obra às populações da área envolvente ao 
projeto (através das Junta de Freguesia de Cheganças). A informação disponibilizada 
deve incluir o objetivo, a localização da obra, as principais ações a realizar, a respetiva 
calendarização (início e fim previsível da obra) e contactos (telefónico, email) do 
responsável da obra para obtenção de esclarecimentos de dúvidas e envio de eventuais 
reclamações por parte da população. Esta divulgação poderá ser realizada através de 
documento informativo (cartaz, folhetos) a disponibilizar na Junta de Freguesia e na 
Câmara Municipal.  

▪ Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas 
e atendimento de eventuais reclamações recebidas no decurso da obra; 

▪ Realizar ações de formação/sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na obra, relativas às normas e cuidados a ter no decorrer dos 
trabalhos, às ações suscetíveis de causarem impactes e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Estas 
ações deverão ser realizadas por um Técnico de Ambiente e, no mínimo, deverão 
abranger os seguintes conteúdos: 

o Apresentação das medidas de mitigação emanadas da DIA e constantes do PAAO; 

o Procedimentos ambientais a executar durante a obra; 

o Normas de utilização do espaço de obra e do estaleiro; 

o Controlo da produção de resíduos; 

o Procedimentos de separação e armazenamento temporário de resíduos no estaleiro; 

o Forma de atuação em situações de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis 
e óleos. 
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▪ Na área da instalação existente proceder à caracterização dos solos nos locais onde 
ocorrerão escavações (com excedente de terras). Em função dos resultados obtidos 
deve ser avaliado o destino final a dar a esses solos; 

▪ Proceder à sinalização dos piezómetros existentes na área adjacente; 

▪ Proceder à sinalização da obra na via de acesso à mesma, nos locais propostos na Figura 
7.2. 

7.1.3 Fase de Construção 

As medidas propostas para implementar na fase de construção encontram-se organizadas de 
acordo com a ação de projeto suscetível de causar impacte, facilitando desta forma a sua 
implementação no terreno. Estas medidas devem ser incorporadas no Programa de 
Acompanhamento Ambiental de Obra. As ações consideradas para efeitos de implementação das 
medidas são: 

▪ Desmatação; 

▪ Terraplenagens: escavação e aterro; 

▪ Circulação de máquinas e veículos; 

▪ Estaleiro; 

▪ Gestão de resíduos. 

Para além das medidas que se podem organizar em função da atividade desenvolvida propõe-se 
um conjunto de medidas que são transversais ao desenvolvimento da obra e que se denominam 
por medidas de caráter geral bem como as medidas correspondentes à fase final de obra onde se 
incluirá a limpeza da área e a implementação do projeto de integração paisagística. 

Medidas de caráter geral 

Como medidas de minimização de carácter geral apontam-se as seguintes: 

▪ Os trabalhos de construção na área de expansão e o funcionamento do estaleiro 
deverão decorrer apenas no período diurno, das 8 às 20 horas em dias úteis; 

▪ Nos períodos secos e ventosos deve proceder-se à aspersão regular e controlada de 
água nas zonas de trabalho não pavimentadas onde ocorre mobilização de terras e 
circulação de veículos pesados; 

▪ Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção; 

▪ Garantir a presença em obra apenas de veículos com manutenção e revisão periódica 
em dia, de forma a manter as normais condições de funcionamento; 

▪ Efetuar o acompanhamento arqueológico da obra - os trabalhos de acompanhamento 
devem ser realizados durante a desmatação e decapagem superficial do terreno e de 
todas as etapas que consistam na mobilização de sedimentos (escavação e aterro).. 
Estes trabalhos devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes, por um 
arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pela DGPC, e com 
experiência em trabalhos semelhantes; 

▪ Quaisquer estragos que venham a ocorrer no decurso da obra ao nível de bens 
imobiliários, terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços afetados, devem ser de 
imediato reparados com o devido acompanhamento e acordo do proprietário; 
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▪ Projetar de forma pouco intrusiva a iluminação da obra sobre o espaço envolvente. 
Nesse sentido, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a vertical do lugar, e apenas 
sobre os locais em que efetivamente seja exigida; 

Desmatação 

▪ A desmatação deve ser limitada às zonas estritamente indispensáveis para a execução 
da obra. 

▪ A desmatação da área deverá ser realizada com recurso a alfaia trituradora de 
vegetação herbácea e arbustiva de fora a triturar a vegetação que ficará à superfície do 
solo; 

Terraplenagens: escavação e aterro 

▪ Proceder à decapagem da terra vegetal juntamente com a vegetação triturada 
resultando assim uma mistura de ambas as partes. Esta mistura deve ser espalhada na 
área da propriedade que não será intervencionada pela expansão do projeto. 
Complementarmente, deverá ser acondicionado em pargas na área adjacente para que 
no final da obra seja possível proceder à recuperação da área de implantação do 
estaleiro; 

▪ Nos casos em que ocorra movimentação de terras (aterro) durante o período de estio 
ou em períodos de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma frequência ao 
humedecimento racional das áreas de intervenção de modo a evitar o levantamento de 
poeiras que afetam quer as comunidades vegetais quer as populações presentes na área 
vizinha. Esta medida deverá ser implementada quer na área de intervenção direta quer 
na via que permite o acesso à obra que é uma via não pavimentada (Figura 7.1 acima). 

Circulação de máquinas e veículos pesados 

A circulação de veículos pesados poderá ter alguns impactes sobre as populações locais, 
nomeadamente no que respeita às questões associadas ao levantamento de poeiras, 
incomodidade devido ao aumento dos níveis sonoros e interferências com o tráfego na via 
pública. Desta forma, com o objetivo de minimizar e até mesmo evitar alguns destes impactes, 
sugere-se a implementação do seguinte conjunto de medidas: 

▪ Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública junto ao acesso à obra, tendo em consideração a segurança rodoviária e a 
minimização das perturbações na atividade da população local; 

▪ A circulação de máquinas e equipamentos deve ser restringida ao interior da área de 
implantação do projeto. Não deverá ocorrer circulação de veículos pesados afetos à 
obra por sul através da via não pavimentada, devendo aí ser colocadas placas de 
interdição de circulação de veículos pesados nesses locais (Figura 7.2); 

▪ Assegurar que o acesso à obra não fique obstruído ou em más condições, possibilitando 
a sua normal utilização por parte da população local; 

▪ A velocidade de circulação dos veículos na zona de intervenção (via de acesso e área de 
intervenção) deverá ser baixa (< 30 km/h), dada a dependência das emissões de poeiras 
com a velocidade de circulação dos veículos; 

▪ O transporte de materiais de construção como areias e britas, deverá ser efetuado em 
veículos adequados utilizando uma lona de cobertura; 

▪ O transporte de terras a partir da área de empréstimo (pedreira) até ao local do projeto 
deverá ser efetuado em veículos adequados utilizando uma lona de cobertura; 
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Figura 7.2- Localização do troço a pavimentar, sinalização de obra e interdição de circulação de camiões. 

Estaleiro 

▪ Controlo adequado dos materiais armazenados e implementação de medidas de gestão 
do estaleiro; 

▪ Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 
estaleiro, colocando instalações sanitárias amovíveis com reservatórios estanques e em 
número adequado ao efetivo de operários presentes na obra; 

▪ Todos os locais de depósito e manuseamento de substâncias poluentes (combustíveis, 
lubrificantes ou outras substâncias) deverão localizar-se no estaleiro em locais próprios 
impermeabilizados e com drenagem para tanques de retenção adequadamente 
dimensionados para poderem reter o volume máximo de contaminante suscetível de ser 
derramado; 

▪ O estaleiro deve dispor de formas/meios de contenção de eventuais derrames de óleos, 
lubrificantes ou outros produtos perigosos, que possam causar poluição dos solos e/ou 



 

 

Pág. 278 de 300                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

águas, devendo os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames 
ser tratados como resíduos; 

▪ O estaleiro deve contemplar um espaço devidamente coberto e impermeabilizado para 
instalação de um Ecoponto para recolha e armazenagem seletiva dos diversos tipos de 
resíduos produzidos na obra. 

Gestão de Resíduos 

Os resíduos são uma vertente que ao nível da fase de construção não deverão ser menosprezados 
pois, caso sejam mal geridos, poderão influenciar a qualidade do ambiente local. A fim de garantir 
uma boa gestão de resíduos gerados no estaleiro e na frente de obra, sugere-se o seguinte 
conjunto de medidas: 

▪ Proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos, no que respeita ao seu 
armazenamento temporário e destino final, com base num Plano de Gestão de 
Resíduos, assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados em instalações 
devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito. O armazenamento temporário 
deverá ser feito em recipientes próprios e em local apropriado no estaleiro, devendo ser 
prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências derrames; 

▪ Assegurar a existência de um local adequado no estaleiro para o armazenamento 
temporário dos resíduos resultantes da obra, de acordo com a sua tipologia e em 
conformidade com a legislação em vigor em matéria de gestão de resíduos, não sendo 
admissível mesmo que provisoriamente, a deposição de resíduos fora dessa área; 

▪ As operações de manutenção de veículos, nomeadamente as operações de mudanças 
de óleos devem ser efetuadas em oficinas próprias devidamente licenciadas para o 
efeito; 

▪ Eventuais óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usadas devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino adequado, 
preferencialmente a reciclagem; 

▪ Os resíduos perigosos devem ser atempadamente encaminhados para operadores 
devidamente licenciados não permitindo o armazenamento local de elevadas 
quantidades destes resíduos; 

▪ Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes das 
instalações sanitárias afetas à obra; 

▪ Sempre que ocorra um derrame de produtos poluentes no solo deve proceder-se à 
recolha do solo contaminado e ao seu encaminhamento para destino final adequado por 
operador licenciado; 

▪ Deve ser garantida a recolha periódica dos resíduos produzidos assegurando destino 
final adequado a cada um dos resíduos recolhidos de acordo com as disposições legais 
aplicáveis. 

Fase final de obra 

▪ Assegurar que o acesso utilizado na fase de obra apresenta adequadas condições de 
circulação; 

▪ Proceder à limpeza de todos os locais intervencionados, assegurando a desobstrução e 
limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados 
pelas obras; 
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▪ Recuperação da área de estaleiro removendo todas as estruturas do mesmo 
encaminhando os resíduos gerados para destino adequado e procedendo à escarificação 
do solo. De seguida proceder ao espalhamento da terra vegetal que estava armazenada 
nas pargas. 

7.1.4 Fase de Funcionamento 

▪ Dada a presença, nas instalações da LINDE, de equipamentos de refrigeração 
enquadráveis na alínea a) do n.º 1 do artigo da Lei n.º 58/2018, de 20 de agosto, e 
existindo uma nova torre de arrefecimento, deverá ser implementado o programa de 
prevenção primária e controlo da bactéria Legionella; 

▪ Dotar os empilhadores e equipamentos de movimentação de cargas, que emitam aviso 
sonoro, de sinalizadores sonoros de baixa frequência; 

▪ Os equipamentos com emissões para o exterior deverão ser deverão ser submetidos a 
manutenção e revisão periódica de modo a garantir o cumprimento dos limites legais de 
emissão sonora; 

▪ Proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos; 

▪ No caso de acidente e libertação de substâncias no pavimento, devem ser tomadas 
medidas imediatas para a sua retirada/limpeza/contenção antes da sua entrada na rede 
de pluviais pelo que deve ser garantida a existência e operacionalidade de kits de 
derrames/material absorvente adequado em todos os locais onde existe manuseamento 
de substâncias perigosas. Os resíduos resultantes da limpeza devem ser 
temporariamente armazenados no parque de resíduos e posteriormente encaminhados 
para operador licenciado; 

▪ Assegurar a manutenção da impermeabilização dos pavimentos e sistemas de drenagem 
existentes nas áreas de parqueamento de substâncias perigosas; 

▪ Todo o equipamento de iluminação a deve assegurar a existência de difusores de vidro 
plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 
Contemplar a instalação de equipamento normalizado adequado ao local, atendendo às 
melhores práticas em termos de eficiência energética e tendo ainda em vista a 
prossecução dos objetivos definidos no âmbito do Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica; 

▪ Recomenda-se que, tanto quanto possível, se promova a contratação de mão-de-obra 
local; 

▪ Implementação de sistemas de alerta extensivos à vizinhança próxima; 

▪ Identificação dos interlocutores locais a informar e notificar em caso de acidente; 

▪ Facilitação dos meios de apoio à evacuação eventual de pessoas. 

7.1.5 Fase de Desativação 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e não sendo expectável a sua 
desativação num horizonte temporal facilmente alcançável à escala da avaliação de impactes 
(dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais 
então em vigor), deverá o proponente, caso venha a efetuar a desativação da instalação, 
apresentar um plano de desativação do projeto para aprovação junto da Autoridade de AIA. O 
plano de desativação deverá contemplar: 

▪ 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;  
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▪ 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; 

▪ 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. 

7.2 Eficácia das medidas propostas e impactes residuais 

No Quadro 7.1 apresentam-se os objetivos e âmbito de atuação de cada uma das medidas 
propostas o que permitirá avaliar a sua eficácia da medida e identificar os impactes residuais. 

Quadro 7.1- Âmbito de atuação das medidas de mitigação propostas. 

Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

Elaborar o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra tendo em conta as medidas emanadas da DIA. 
O PAAO deverá integrar o Caderno de Encargos da 
Obra. 

Tem como objetivo garantir a aplicação 
adequada das medidas de mitigação 
preconizadas pela DIA contribuindo para 
Prevenir a ocorrência de impactes 
associados às atividades construtivas e 
minimizar a extensão e intensidade 
aqueles que não é possível prevenir. 
Permitirá ainda, estabelecer relações 
entre a componente ambiental, os 
adjudicatários dos trabalhos e o dono da 
obra. 

Todos 

Medidas para a fase de projeto 

Projetar os novos edifícios e infraestruturas de forma 
a reduzir a vulnerabilidade face aos sismos e facilitar 
a intervenção de socorro em situação de emergência 

Prevenir danos maiores causados por 
sismos 

Risco 

Instalar um separador de hidrocarbonetos 
imediatamente a montante do ponto de descarga 
das águas pluviais 

Minimizar o risco de entrada de 
substâncias poluentes provenientes do 
pavimento na rede hidrográfica 

Recursos Hídricos 

Articular com a Câmara Municipal de Alenquer a 
pavimentação do troço de via (75 m) que dá acesso 
ao portão 3 da instalação 

Prevenir a emissão de poeiras associadas 
à circulação de veículos 

População 

Medidas para a fase de pré-construção 

Divulgar o cronograma de execução da obra às 
populações da área envolvente ao projeto (através 
das Junta de Freguesia de Cheganças)l 

Esta medida pretende informar a 
população sobre o início dos trabalhos 
bem como da sua calendarização 
permitindo a tomada de medidas 
preventivas por parte da própria 
população face ao decurso da obra 

População 

Implementar um mecanismo de atendimento ao 
público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações recebidas no 
decurso da obra 

Esta medida disponibiliza à população 
uma forma desta poder apresentar e 
justificar eventuais reclamações as quais 
poderão ser geridas pelo dono da obra 

População 

Realizar ações de formação/sensibilização ambiental 
para os trabalhadores e encarregados envolvidos na 
obra 

Tem como objetivo formar e sensibilizar 
todos os envolvidos na obra para as boas 
práticas ambientais a implementar em 
função dos impactes previstos 

Todos 

Na área da instalação existente proceder à 
caracterização dos solos nos locais onde ocorrerão 
escavações (com excedente de terras). Em função 
dos resultados obtidos deve ser avaliado o destino 
final a dar a esses solos 

Prevenir eventuais riscos relacionados 
com o depósito inadequado destes 
resíduos 

Solos 
Recursos Hídricos 
População 

Proceder à sinalização dos piezómetros existentes na 
área adjacente 

Previne que no decurso da obra os 
mesmos possam ser afetados/destruídos 

Hidrogeologia 

Proceder à sinalização da obra na via de acesso à 
mesma. 

Informa a população local relativamente 
aos principais pontos de entrada em obra 

População 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de alteração da unidade industrial da LINDE (Projeto DOURO) 
                                                                                                                                   Pág. 281 de 300 

Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

o que permite acautelar medidas 
defensivas por parte da mesma  

Fase de construção 

Medidas de Caráter Geral   

Os trabalhos de construção na área de expansão e o 
funcionamento do estaleiro deverão decorrer 
apenas no período diurno, das 8 às 20 horas em dias 
úteis 

Previne a perturbação sobre populações 
vizinhas 

Ambiente sonoro 
População 

Nos períodos secos e ventosos deve proceder-se à 
aspersão regular e controlada de água nas zonas de 
trabalho não pavimentadas onde ocorre mobilização 
de terras e circulação de veículos pesados 

Minimiza a ressuspensão de poeiras nas 
áreas onde existe circulação de 
maquinaria e mobilizações de terras 

Qualidade do ar 
Biodiversidade 
População 

Garantir a presença em obra unicamente de 
equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se 
encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção 

Minimiza a emissão de ruído 
Ambiente sonoro 
População 

Garantir a presença em obra apenas de veículos com 
manutenção e revisão periódica em dia, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento 

Minimiza a emissão de ruído e de gases 
poluentes 

Ambiente sonoro 
Qualidade do ar 
População 

Efetuar o acompanhamento arqueológico da obra 

Previne potenciais afetações sobre 
valores patrimoniais eventualmente 
presentes nessas áreas e promove a 
preservação harmoniosa de elementos 
patrimoniais cuja integridade possa ser 
salvaguardada, numa perspetiva de 
valorização ou recuperação. 

Património 

Quaisquer estragos que venham a ocorrer no 
decurso da obra ao nível de bens imobiliários, 
terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços 
afetados, devem ser de imediato reparados com o 
devido acompanhamento e acordo do proprietário 

Minimiza a afetação de bens e direitos 
dos proprietários 

População 

Projetar de forma pouco intrusiva a iluminação da 
obra sobre o espaço envolvente. Nesse sentido, deve 
ser dirigida, o mais possível, segundo a vertical do 
lugar, e apenas sobre os locais em que efetivamente 
seja exigida 

Minimiza a intrusão luminosa no espaço 
natural envolvente com perturbações no 
ciclo noturno. 

Biodiversidade 
Paisagem 
População 

Desmatação   

A desmatação deve ser limitada às zonas 
estritamente indispensáveis para a execução da obra 

Previne destruição de flora/vegetação e 
respetivos Habitats nas áreas exteriores 
ao local do projeto. 

Solos e Uso de Solo 
Biodiversidade 
Paisagem 

A desmatação da área deverá ser realizada com 
recurso a alfaia trituradora de vegetação herbácea e 
arbustiva de fora a triturar a vegetação que ficará à 
superfície do solo 

Previne a invasão de áreas exteriores ao 
local de implantação do projeto por 
espécies exóticas invasoras presente no 
local. Enriquece o solo que será 
decapado com matéria orgânica. 

Solos e Uso de Solo 
Biodiversidade 

Terraplenagens: escavação e aterro   

Proceder à decapagem da terra vegetal juntamente 
com a vegetação triturada resultando assim uma 
mistura de ambas as partes. Esta mistura deve ser 
espalhada na área da propriedade que não será 
intervencionada pela expansão do projeto. 
Complementarmente, deverá ser acondicionado em 
pargas na área adjacente para que no final da obra 
seja possível proceder à recuperação da área de 
implantação do estaleiro 

Potencia a recuperação da área 
adjacente após o término da obra 
Previne a invasão de áreas exteriores ao 
local de implantação do projeto por 
espécies exóticas invasoras presente no 
local. 

Solos e Uso de Solo 
Biodiversidade 

Nos casos em que ocorra movimentação de terras 
(aterro) durante o período de estio ou em períodos 
de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma 
frequência ao humedecimento racional das áreas de 

Minimiza o levantamento de poeiras que 
após deposição afetam as comunidades 
vegetais da área envolvente e as 
populações vizinhas. 

Qualidade do Ar 
Biodiversidade 
População 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

intervenção. Esta medida deverá ser implementada 
quer na área de intervenção direta quer na via que 
permite o acesso à obra que é uma via não 
pavimentada 

Circulação de máquinas e veículos pesados   

Assegurar o correto cumprimento das normas de 
segurança e sinalização de obras na via pública junto 
ao acesso à obra 

Previne situações de acidente rodoviário 
e minimiza perturbações na atividade da 
população  

População 

A circulação de máquinas e equipamentos deve ser 
restringida ao interior da área de implantação do 
projeto. Não deverá ocorrer circulação de veículos 
pesados afetos à obra por sul através da via não 
pavimentada, devendo aí ser colocadas placas de 
interdição de circulação de veículos pesados nesses 
locais 

Previne e minimiza perturbações sobre a 
comunidade local 

População 

Assegurar que o acesso à obra não fique obstruído 
ou em más condições, possibilitando a sua normal 
utilização por parte da população local 

Previne a obstrução das acessibilidades 
evitando incómodos para a população 
local 

População 

A velocidade de circulação dos veículos na zona de 
intervenção (via de acesso e área de intervenção) 
deverá ser baixa (< 30 km/h) 

Minimiza a ocorrência de ressuspensão 
de poeiras que afetam a população e a 
vegetação. Minimiza o atropelamento de 
fauna de pequenos vertebrados e o risco 
de acidentes no local 

Qualidade do ar 
Fauna e flora 
População 

O transporte de materiais de construção como areias 
e britas, deverá ser efetuado em veículos adequados 
utilizando uma lona de cobertura 

Previne a emissão de material 
particulado a partir das cargas 

Qualidade do ar 
População 

O transporte de terras a partir da área de 
empréstimo (pedreira) até ao local do projeto 
deverá ser efetuado em veículos adequados 
utilizando uma lona de cobertura 

Previne a emissão de material 
particulado a partir das cargas 

Qualidade do ar 
População 

Estaleiro   

Controlo adequado dos materiais armazenados e 
implementação de medidas de gestão do estaleiro 

Previne situações de risco relacionadas 
com as condições de armazenamento 
das substâncias  

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Riscos 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes 
domésticos provenientes do estaleiro, colocando 
instalações sanitárias amovíveis com reservatórios 
estanques e em número adequado ao efetivo de 
operários presentes na obra 

Previne situações de contaminação dos 
solos e águas 

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Recursos hídricos 
superficiais 

Todos os locais de depósito e manuseamento de 
substâncias poluentes (combustíveis, lubrificantes ou 
outras substâncias) deverão localizar-se no estaleiro 
em locais próprios impermeabilizados e com 
drenagem para tanques de retenção 
adequadamente dimensionados para poderem reter 
o volume máximo de contaminante suscetível de ser 
derramado 

Previne que em situações de derrame 
acidental as substâncias entrem em 
contacto com o meio recetor 

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Recursos hídricos 
superficiais 

O estaleiro deve dispor de formas/meios de 
contenção de eventuais derrames de óleos, 
lubrificantes ou outros produtos perigosos, que 
possam causar poluição dos solos e/ou águas, 
devendo os produtos derramados e/ou utilizados 
para a recolha dos derrames ser tratados como 
resíduos 

Minimiza os efeitos de eventuais 
derrames sobre o meio recetor 
nomeadamente sobre os solos e águas 
subterrâneas  

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Riscos 

O estaleiro deve contemplar um espaço 
devidamente coberto e impermeabilizado para 
instalação de um Ecoponto para recolha e 
armazenagem seletiva dos diversos tipos de resíduos 
produzidos na obra 

Promove medidas de boa prática de 
gestão de resíduos contribuindo para a 
prevenção de situações de deposição de 
resíduos no ambiente e/ou minimização 
de impactes associados à gestão de 
resíduos 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos  
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

Gestão de Resíduos   

Proceder a uma correta gestão dos resíduos 
produzidos, no que respeita ao seu armazenamento 
temporário e destino final, com base num Plano de 
Gestão de Resíduos, assegurando que são tratados, 
valorizados ou eliminados em instalações 
devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito. 
O armazenamento temporário deverá ser feito em 
recipientes próprios e em local apropriado no 
estaleiro, devendo ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências 
derrames 

Promove medidas de boa prática de 
gestão de resíduos contribuindo para a 
prevenção de situações de 
derrames/deposição de resíduos no 
ambiente e/ou minimização de impactes 
associados à gestão de resíduos 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos  

Assegurar a existência de um local adequado no 
estaleiro para o armazenamento temporário dos 
resíduos resultantes da obra, de acordo com a sua 
tipologia e em conformidade com a legislação em 
vigor em matéria de gestão de resíduos, não sendo 
admissível mesmo que provisoriamente, a deposição 
de resíduos fora dessa área 

Previne a afetação de solos e dos 
recursos hídricos por 
escorrências/derrames associados aos 
resíduos 

Solos e Uso do solo 
Recursos Hídricos 

As operações de manutenção de veículos, 
nomeadamente as operações de mudanças de óleos 
devem ser efetuadas em oficinas próprias 
devidamente licenciadas para o efeito 

Previne a ocorrência de situações de 
risco associadas a derrames e a gestão de 
substâncias perigosas na área da obra 

Solos e Uso do solo 
Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos 
Riscos 
Ordenamento do 
Território) 

Eventuais óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas 
usadas devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a 
destino adequado, preferencialmente a reciclagem 

Previne a ocorrência de situações de 
risco associadas a derrames e a gestão de 
substâncias perigosas na área da obra. 

Os resíduos perigosos devem ser atempadamente 
encaminhados para operadores devidamente 
licenciados não permitindo o armazenamento local 
de elevadas quantidades destes resíduos 

Previne a ocorrência de situações de 
risco associadas a derrames e a gestão de 
substâncias perigosas na área da obra. 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes 
domésticos provenientes das instalações sanitárias 
afetas à obra 

Previne a ocorrência de poluição pela má 
gestão desses efluentes 

Sempre que ocorra um derrame de produtos 
poluentes no solo deve proceder-se à recolha do 
solo contaminado e ao seu encaminhamento para 
destino final adequado por operador licenciado 

Minimiza os efeitos de eventuais 
derrames sobre o meio recetor 
nomeadamente sobre os solos e águas 
subterrâneas 

Deve ser garantida a recolha periódica dos resíduos 
produzidos assegurando destino final adequado a 
cada um dos resíduos recolhidos de acordo com as 
disposições legais aplicáveis 

Facilita a gestão do espaço no estaleiro 
prevenindo situações de risco associadas 
ao excessivo armazenamento temporário 
de resíduos 

Fase final de execução das obras   

Assegurar que o acesso utilizado na fase de obra 
apresenta adequadas condições de circulação 

Restabelece boas condições de 
circulação nos caminhos utilizados pela 
obra 

População 

Proceder à limpeza de todos os locais 
intervencionados, assegurando a desobstrução e 
limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afetados pelas obras 

Assegura o escoamento normal nos 
elementos de drenagem prevenindo 
potenciais situações de 
entupimento/inundação  

Risco 

Recuperação da área de estaleiro removendo todas 
as estruturas do mesmo encaminhando os resíduos 
gerados para destino adequado e procedendo à 
escarificação do solo. De seguida proceder ao 
espalhamento da terra vegetal que estava 
armazenada nas pargas 

Previne situações de risco de 
contaminação e promove a recuperação 
natural da área 

Solos 
Paisagem 

Medidas para a fase de funcionamento 

Dada a presença, nas instalações da LINDE, de 
equipamentos de refrigeração enquadráveis na 
alínea a) do n.º 1 do artigo da Lei n.º 58/2018, de 20 

Previne situações de risco relacionadas 
com a Legionella 

População e saúde 
humana 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

de agosto, deverá desenvolver-se um programa de 
prevenção primária e controlo da bactéria 
Legionella. 
 

Dotar os empilhadores e equipamentos de 
movimentação de cargas, que emitam aviso sonoro, 
de sinalizadores sonoros de baixa frequência 

Minimiza a incomodidade sobre os 
recetores sensíveis da área envolvente 

Ambiente sonoro 

População e saúde 
Humana 

Os equipamentos com emissões para o exterior 
deverão ser deverão ser submetidos a manutenção e 
revisão periódica de modo a garantir o cumprimento 
dos limites legais de emissão sonora 

 

Proceder a uma correta gestão dos resíduos 
produzidos 

Promove medidas de boa prática de 
gestão de resíduos contribuindo para a 
prevenção de situações de 
derrames/deposição de resíduos no 
ambiente e/ou minimização de impactes 
associados à gestão de resíduos 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos 

No caso de acidente e libertação de substâncias no 
pavimento, devem ser tomadas medidas imediatas 
para a sua retirada/limpeza/contenção antes da sua 
entrada na rede de pluviais pelo que deve ser 
garantida a existência e operacionalidade de kits de 
derrames/material absorvente adequado em todos 
os locais onde existe manuseamento de substâncias 
perigosas. Os resíduos resultantes da limpeza devem 
ser temporariamente armazenados no parque de 
resíduos e posteriormente encaminhados para 
operador licenciado 

Minimiza os efeitos de eventuais 
derrames sobre o meio recetor 
nomeadamente sobre os solos e águas 
superficiais 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
superficiais e 
subterrâneos 
Análise de risco 

Assegurar a manutenção da impermeabilização dos 
pavimentos e sistemas de drenagem existentes nas 
áreas de parqueamento de substâncias perigosas 

Prevenção: Previne que em caso de 
ocorrência de derrames as substâncias 
de infiltrem evitando alterações à 
qualidade da água subterrânea 

Hidrogeologia 

Recomenda-se que, tanto quanto possível, se 
promova a contratação de mão-de-obra local 

Potencia os efeitos positivos na 
economia local. 
Minimiza efeitos adversos sobre os 
recursos nomeadamente os dependentes 
das deslocações para o trabalho com 
recurso a viatura própria 

Alterações climáticas 
Qualidade do ar 
População 

Todo o equipamento de iluminação a deve assegurar 
a existência de difusores de vidro plano e fonte de 
luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a 
vertical. Contemplar a instalação de equipamento 
normalizado adequado ao local, atendendo às 
melhores práticas em termos de eficiência 
energética e tendo ainda em vista a prossecução dos 
objetivos definidos no âmbito do Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica. 

Minimiza a intrusão luminosa no espaço 
natural envolvente com perturbações no 
ciclo noturno. Minimiza as emissões de 
CO2. 

Alterações climáticas 
Biodiversidade 
Paisagem 
População 

Implementação de sistemas de alerta extensivos à 
vizinhança próxima 

Minimiza o risco de afetação da 
população local em caso de ocorrência 
de acidente, nomeadamente de acidente 
com formação de gases ou vapores 
tóxicos 

População e Saúde 
humana 
Análise de risco 

Identificação dos interlocutores locais a informar e 
notificar em caso de acidente 

Facilitação dos meios de apoio à evacuação eventual 
de pessoas 
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A implementação atempada e eficiente das medidas anteriormente propostas previne e minimiza a 
ocorrência da grande maioria dos impactes e riscos relacionados com as atividades do projeto. Embora, 
pela natureza das atividades construtivas, seja muito difícil eliminar por completo os impactes 
previstos, os que permanecem após a implementação da medidas serão na maior parte dos casos 
insignificantes. 

No entanto, alguns dos impactes, nomeadamente os que se relacionam com a ocupação direta do 
espaço - realização do aterro com a consequente destruição de vegetação no local, ocupação definitiva 
do solo natural seguida da sua impermeabilização, alteração da geomorfologia não serão de todo 
mitigáveis e serão permanentes. Relativamente aos restantes impactes identificados, globalmente 
pouco significativos e insignificantes, o conjunto de medidas de boa prática a implementar de forma 
transversal no decurso da obra poderão minorar alguns dos efeitos previstos. 

Durante a fase de funcionamento também existem alguns impactes que não serão, ou dificilmente 
serão mitigáveis à escala do presente projeto. São disso exemplo os impactes que se relacionam com a 
circulação de veículos pesados associados ao funcionamento da instalação, mas que circulam nas vias 
rodoviárias da região e mesmo do país. Estes veículos emitirão gases poluentes para a atmosfera. A 
circulação desses veículos também poderá provocar mortalidade de espécies de fauna, acidentes 
rodoviários ou alterações pontuais ao nível a mobilidade local, dependendo das características das vias 
em causa. Estes impactes, sendo pouco significativos, não serão mitigáveis à escala do projeto. 
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8. Monitorização 

A monitorização, de acordo com a redação dada pelo 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, é definida 
como o “processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou 
sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio 
de relatórios com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas na DIA e na 
decisão de verificação de conformidade ambiental do projeto de execução para evitar, minimizar 
ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respetivo 
projeto” (artigo 2.º, alínea l). 

Como critérios base para a proposta de Programas de Monitorização referem-se:  

▪ Existência de lacunas de informação relevantes e impactes incertos; 

▪ Relevância para a gestão ambiental do projeto nomeadamente com inputs na mitigação 
de efeitos significativos que estejam a ocorrer (introdução de novas medidas ou 
aferição/correção das já adotadas);  

▪ Relevância para a avaliação da eficácia de medidas de mitigação. 

Tendo em conta os critérios mencionados, propõe-se a implementação dos seguintes programas 
de monitorização: 

▪ Qualidade das águas subterrâneas; 

▪ Qualidade dos recursos hídricos superficiais; 

▪ Ambiente Sonoro. 

8.1 Qualidade das águas subterrâneas 

O plano de monitorização da água subterrânea tem como principais objetivos: 

▪ monitorizar variações da qualidade da água subterrânea; 

▪ providenciar dados hidroquímicos suficientes para permitir estabelecer relações de 
causa – efeito em relação à atividade da LINDE. 

i) Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar são:  

▪ no campo: pH, temperatura (T), condutividade elétrica (CE), profundidade do nível 
freático; 

▪ em laboratório: Arsénio, Zinco, Cobre, Chumbo, Cádmio, Crómio, Níquel, Ferro 
dissolvido, Nitratos, Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), Hidrocarbonetos de 
petróleo C10-C40, Benzeno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Cis 1,2-dicloroetano, 
Tricloroetileno, Trihalometanos (THM). 

ii) Locais de amostragem 

Os locais a amostrar são os piezómetros existentes na instalação (PZ1, PZ2 e PZ3) e área adjacente 
P1 e P2) e o poço localizado na parcela na qual será realizada a expansão da instalação (Figura 
8.1). 
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Figura 8.1- Locais propostos para amostragem de água subterrânea. 

iii) Frequência de amostragem 

Uma campanha imediatamente antes do início da obra. 

Após o término da obra, a frequência de amostragem deverá ser trimestral durante 2 anos. Após 
este período deverá ser reavaliada a necessidade e condições de monitorização do programa agora 
proposto face aos resultados obtidos. 

iv) Métodos de amostragem 

A medição do nível freático será efetuada em condições de repouso, ou seja, na ausência de 
bombagem, e utilizando uma sonda elétrica. 

A amostragem será realizada após bombagem prolongada para renovação da água e observação 
da estabilização dos seguintes parâmetros: temperatura (T), condutividade elétrica (CE) e pH, 
medidos numa célula de fluxo em campo e em condições de ausência de contacto direto com o 
ar. As amostras para análise de aniões e catiões serão ser filtradas em campo a 0,45 µm e as 
amostras para análise de catiões serão preservadas em campo, depois de filtradas, mediante 
adição de ácido ultrapuro. 
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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. 

v) Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto 

De acordo com estudos de avaliação ambiental anteriores algumas das amostras de água analisadas 
apresentavam inconformidades de alguns parâmetros relativamente aos critérios/referenciais 
considerados (Ontário, DL 236/98 Anexo I, DL 152/2017 e/ou DL 218/15). 

Com a implementação do projeto de alteração pretende-se avaliar a evolução desses parâmetros no 
local verificando se existe alguma relação de causa efeito entre a evolução das concentrações e a 
atividade desenvolvida. 

vi) 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 semestralmente à autoridade 
de AIA. 

vii) Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

O programa proposto deverá decorrer durante os próximos dois anos. Caso os resultados obtidos 
pela monitorização demonstrem a diminuição ou eliminação da contaminação atualmente 
detetada, o programa deverá ser revisto em conformidade podendo passar pela alteração da 
frequência de amostragem ou mesmo pela sua suspensão. 

8.2 Qualidade dos recursos hídricos superficiais 

O plano de monitorização apresentado de seguida tem como principal objetivo despistar 
episódios de descarga de águas residuais industriais de forma a providenciar dados suficientes 
para permitir estabelecer relações de causa – efeito, nomeadamente no que respeita ao potencial 
impacte da instalação sobre as águas da ribeira do Luado e da relação da descarga do efluente na 
ribeira com a qualidade das águas subterrâneas. 

Este plano deve ser realizado durante a fase de funcionamento do projeto, garantindo-se uma 
amostragem imediatamente antes do início da operação. 

i) Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros propostos para monitorização da água superficial abrangem os parâmetros da 
licença de descarga e os parâmetros que no decurso das caracterizações realizadas às águas 
subterrâneas se apresentaram com valores acima dos valores referência. 

No campo:   

▪ pH, temperatura (T), Condutividade Elétrica (CE), Oxigénio Dissolvido (OD) 

Em laboratório:  

▪ CQO, SST, Azoto Total, Fósforo Total, Hidrocarbonetos Totais (mg/L), Arsénio, Zinco, 
Cobre, Chumbo, Cádmio, Crómio, Níquel, Ferro dissolvido, Nitratos, Hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (HAP), Hidrocarbonetos de petróleo C10-C40, Benzeno, 
Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Cis 1,2-dicloroetano, Tricloroetileno. 

ii) Locais de amostragem 

Os pontos de amostragem são os seguintes: 

▪ 1 ponto localizado a montante do ponto de descarga EH1; 
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▪ 1 ponto localizado a jusante do ponto de descarga EH1;. 

▪ Efluente líquido. 

iii) Frequência de amostragem 

Uma campanha imediatamente antes do início da obra. 

Após o término da obra, a amostragem deve ser realizada 2 vezes por ano, distanciadas entre si 
por pelo menos três meses, devendo realizar-se em momentos de intensa pluviosidade após 
longos períodos sem chuva. 

iv) Métodos Analíticos 

Os métodos analíticos adotados para as determinações analíticas deverão ser compatíveis com as 
exigidas no DL nº 236/98 de 1 agosto e no DL nº 103/2010 de 24 de setembro. 

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. 

v) Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação dos resultados obtidos serão os estabelecidos no DL nº 236/98 de 1 de 
agosto e no DL nº 103/2010 de 24 de setembro. 

vi) 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 superficiais prende-
se com a possibilidade destas águas poderem ser contaminadas com compostos provenientes das 
atividades da instalação. 

vii) Tipo de 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 e residuais provenientes da unidade e/ou averiguar a existência de outros focos de 
contaminação. 

viii) 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. 

ix) Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

O programa proposto deverá decorrer durante dois anos. Caso os resultados obtidos pela 
monitorização determinem que a qualidade das águas superficiais não é alterada pela atividade 
do projeto de alteração, propõe-se a revisão do programa de monitorização a qual poderá passar 
pela sua suspensão. 

8.3 Ambiente Sonoro 

Dado que não foi possível avaliar o critério de incomodidade atual da instalação existente, devido 
à impossibilidade de paragem da unidade, propõe-se a monitorização do ambiente sonoro. 

A monitorização deve ser realizada antes do início do funcionamento do projeto e durante a fase 
de operação do mesmo no primeiro ano de funcionamento total. 
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i) Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros considerados no âmbito deste programa de monitorização do ambiente sonoro 
são: 

▪ Nível sonoro continuo equivalente (LAeq) 

▪ Condições meteorológicas 

ii) Locais de monitorização 

Os locais propostos para a monitorização são os mesmos que foram utilizados no decurso das 
medições realizadas no EIA (Figura 8.2). 

 
Figura 8.2- Locais propostos para a monitorização do ruído 

iii) Frequência de amostragem 

Antes do início do funcionamento do projeto e no primeiro ano de funcionamento total do 
projeto. 

iv) Métodos de amostragem 

A legislação aplicável para a monitorização do ambiente sonoro é: 

▪ Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro 

▪ Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente  

▪ NP ISO 1996-1:2019 

▪ NP ISO 1996-2:2019 

v) Critérios de avaliação 

Deverá ser efetuada a comparação dos valores obtidos com o Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de 
janeiro considerando os seguintes pontos: 

▪ Aplicação do critério de exposição máxima (alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do RGR, que 
remete para o seu artigo 11º) obriga ao cumprimento de valores limite de ruído 
ambiente exterior. 
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▪ Aplicação do critério de incomodidade (alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do RGR).  

vi) Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos 

Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário estudar a necessidade de implementar 
medidas de minimização. 

vii) 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 após a realização das 
medições. 

viii) Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

Caso os resultados obtidos pela monitorização demonstrem o cumprimento legislativo o 
programa poderá ser suspenso. Não existindo conformidade deverão ser implementadas medidas 
de mitigação devendo-se proceder à realização de nova monitorização. 
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9. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

Em termos gerais não existem lacunas relevantes ao nível das características do ambiente local 
que afetem a análise apresentada no presente relatório, podendo alguns dos aspetos em falta ser 
cabalmente enquadrados no âmbito das medidas/recomendações propostas bem como no 
âmbito dos programas de monitorização a realizar. 

No decurso da realização dos trabalhos do EIA não foi possível realizar as medições de ruído 
residual devido à impossibilidade técnica da Linde interromper as suas operações. Neste sentido, 
para as medições de ruído realizadas em 2020 (no âmbito do presente estudo) não foi possível 
perceber se os valores medidos são inteiramente causados pelo funcionamento da Linde. Através 
de medições realizadas em 2009, que incluíram o ruído residual, concluiu-se do cumprimento do 
Regulamento Geral de Ruído. 

Desta forma é importante efetuar uma monitorização de ruído antes da implementação do 
projeto de forma a garantir o cumprimento da legislação da situação atual. Esta medição deverá 
ser realizada aquando do período de paragem anual da instalação prevista para o último 
trimestre de 2020. 

Por outro lado, ao nível da informação de projeto, apenas existem valores de potência sonora 
para a nova torre de arrefecimento desconhecendo-se a potência sonora de três novas fontes de 
ruído. A estimativa efetuada no EIA permitiu perceber que os níveis de ruído diminuem 
consideravelmente com a distância à fonte prevendo-se que não exista incumprimento como 
resultado da operação da torre de arrefecimento. No entanto, teria sido importante perceber 
quais os níveis sonoros das restantes três fontes (que estão isonorizadas) para se poder estimar 
com rigor o valor de ruído resultante. Esta lacuna deverá ser colmatada com o programa de 
monitorização proposto. 
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10. Conclusões 

O presente Estudo de Impacte Ambiental identifica e avalia os impactes resultantes da alteração 
da unidade industrial da Linde em Alenquer. 

O projeto de alteração proposto consiste num conjunto de alterações a realizar no interior do 
perímetro da instalação existente e na sua expansão física, aumentando assim a área da 
instalação. 

Como resultado da alteração proposta ocorrerá o incremento da capacidade instalada de gases 
do ar e o incremento da quantidade de substâncias armazenadas na instalação, parte das quais 
devido à transferência da atividade atualmente existente em Sines para Alenquer. 

Tendo em conta as características do local do projeto e do próprio projeto de alteração, durante a 
fase de construção, embora a obra introduza um conjunto diversificado de impactes negativos, a 
maior parte são pouco significativos ou até mesmo insignificantes. Nesta fase apenas ocorrerá um 
impacte significativo o qual tem a ver com a ocupação definitiva do solo, outrora uma área 
agrícola. Trata-se de um impacte não mitigável. Salienta-se no entanto que em termos de Plano 
Diretor Municipal, no que respeita à qualificação do solo, esta área está classificada como ‘espaço 
industrial’, pertencente à tipologia de solo urbano. 

O projeto encontra-se compatível com o PDM em vigor e não afeta quaisquer restrições e 
servidões de utilidade pública. 

Durante o funcionamento, em tudo semelhante ao atual, os impactes serão todos pouco 
significativos ou insignificantes. 

À exceção da ocupação de uma área de 7700 m2 com o aterro da área de expansão, não 
ocorrerão quaisquer alterações com implicações na integridade física e funcional do território, 
nomeadamente no que se prende com a matriz paisagística, património arqueológico e natural e 
estrutura urbana. 

Os principais riscos associados ao funcionamento da instalação da Linde (quer atualmente quer 
na sequência do projeto de alteração) prendem-se com a ocorrência de potenciais acidentes 
relacionados com as substâncias perigosas presentes na unidade, entre as quais se destacam as 
que se enquadram no regime jurídico da Prevenção de Acidentes Graves. Neste contexto, cabe 
mencionar que com o projeto de alteração, a instalação passa do ‘nível inferior de perigosidade’ 
para o ‘nível superior de perigosidade’. 

De acordo com a análise realizada, na maior parte dos cenários de acidente considerados, o risco 
é aceitável, existindo alguns cenários, sobretudo os relacionados com o amoníaco, dióxido de 
enxofre, hidrogénio e oxigénio cujo risco se insere na categoria ‘a reduzir’, na medida em que 
poderá afetar a população da zona envolvente. Contudo, todos os acidentes em causa possuem 
uma probabilidade de ocorrência baixa e, tendo em conta que a instalação possui um vasto 
conjunto de fatores de redução de risco, segundo a avaliação realizada, as medidas 
implementadas permitem controlar e reduzir os riscos existentes no estabelecimento. Assim, em 
termos de risco de acidentes graves, tendo em conta as medidas de prevenção e mitigação, 
considera-se que o risco é aceitável. 

Face aos impactes e riscos identificados, o EIA propõe um conjunto diversificado de medidas de 
mitigação. A maior parte dessas medidas consistem em medidas de boas práticas de fase de obra 
e também de funcionamento da instalação. Essas medidas permitirão prevenir alguns dos 
impactes, nomeadamente dos impactes associados às atividades construtivas. Há no entanto 
impactes que face à sua natureza e/ou ação que lhe está associada, não serão de todo mitigáveis. 
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Tendo em conta aspetos com relevância para a gestão ambiental do projeto o EIA propõe a 
implementação de um conjunto de planos de monitorização nomeadamente ao nível do ruído, 
qualidade da água subterrânea e qualidade da água superficial. Face aos resultados que se vierem 
a obter será possível, se necessário, ajustar ou propor novas medidas de mitigação. 

Face ao descrito, considera-se que o projeto tem condições para ser implementado no local 
proposto, mediante a aplicação das medidas de mitigação e propostas de monitorização 
sugeridas neste estudo. 
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