
Estado: Emitido

Data de consulta: 02/12/2021

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20211130002985

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 88fa-9f78-1604-e5a1

PÁG. 
/1 5

Nº TUA TUA20211130000446

REQUERENTE AmbiMed - Gestão Ambiental, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 503593427

ESTABELECIMENTO Ambimed - Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares de Braga

CÓDIGO APA APA00086931

LOCALIZAÇÃO Ecoparque da Braval, Lugar do Monte de Além

CAE
38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos

38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, 
assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica (após vistoria).

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

PRÉVIAS LICENCIAMENTO EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA



Estado: Emitido

Data de consulta: 02/12/2021

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20211130002985

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 88fa-9f78-1604-e5a1

PÁG. 
/2 5

 

Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

Sem dados.

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



Estado: Emitido

Data de consulta: 02/12/2021

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20211130002985

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 88fa-9f78-1604-e5a1

PÁG. 
/3 5

Norte Estrada Nacional 103 (EN103) e o Aterro da Braval

Sul Estrada Municipal 594 (EM594) e Aglomerados florestais

Este Subestação Elétrica de Pedralva da REN – Rede Elétrica Nacional S.A.

Oeste ETAL da Braval

Área impermeabilizada não coberta (m2) 1 250,00
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto 
Projeto de Melhoria Contínua da Unidade de Gestão de Resíduos da 
AMBIMED, em Braga 

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 
Anexo I, n.º 9 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua redação atual 

Localização 

(concelho e freguesia) 
Freguesia de Pedralva, do concelho e distrito de Braga 

Identificação das áreas 

sensíveis 

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

Proponente AMBIMED – Gestão Ambiental, S.A 

Entidade licenciadora Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

A unidade de Gestão de Resíduos da AMBIMED em Braga está instalada no Ecoparque da BRAVAL e ocupa 
uma área total de 2.500m2, dos quais 1.250m2 correspondem à área edificada.  

A unidade tem licença de funcionamento que lhe permite efetuar o tratamento de 24 t/dia de resíduos. A 
licença provisória em vigor, que autorizou a entrada em funcionamento do 3º autoclave, aumentou a 
capacidade de tratamento para 39 t/dia. 

A recolha e transporte de resíduos efetuada pela empresa abrange 87 concelhos do norte e centro do país 
e ainda a Região de Pontevedra, em Espanha. Os resíduos recolhidos são descarregados e após a 
quantificação e identificação os contentores são encaminhados, em função do tipo de resíduos que 
acondicionam para as respetivas zonas de processamento:  

 Os resíduos hospitalares do Grupo IV são armazenados temporariamente em câmara de frio na Zona 
de Armazenagem ZA6 para “concentração de carga” e posterior envio para incineração em instalação 
licenciada para o efeito, nomeadamente para o Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR) da 
AMBIMED, localizado na Chamusca. 

 Os Resíduos perigosos líquidos são armazenados temporariamente na Zona de armazenagem ZA7, 
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até o seu encaminhamento a operadores devidamente autorizados, para valorização ou eliminação. 

 Os contentores oriundos de unidades de medicina nuclear são sujeitos a uma medição de radiações. 
Se o valor obtido for superior a 0,5 µSv/h, o mesmo contentor é colocado em espaço isolado 
garantindo os limites de segurança. Os resíduos são armazenados temporariamente nos locais 
destinados para o efeito até serem enviados para processamento e/ou para destino final. 

 Os subprodutos de Origem Animal categoria 1 são armazenados em câmara frigorífica para destino 
final autorizado: a unidade da Industria Transformadora de Subprodutos S.A. - ITS, em Coruche. 

 Os Resíduos Hospitalares de Risco Biológico (Grupo III) são armazenados na Zona de armazenamento 
ZA6 e posteriormente tratados por autoclavagem.  

Estes resíduos são retirados dos contentores de transporte para os carros dos autoclaves, sendo os 
contentores de transporte, de uso múltiplo vazios, enviados para o sistema de higienização.   

O processo inicia-se com a entrada dos carros metálicos no autoclave sendo a descontaminação efetuada 
por intermédio de vapor saturado a alta temperatura e em sobrepressão, permitindo atingir uma 
inativação microbiológica de nível 4. O ciclo de autoclavagem pode durar entre 30 a 45 minutos, variando 
em função das características e heterogeneidade dos resíduos. O ar removido das câmaras de autoclave, 
na fase de pré-vácuo é tratado por filtro HEPA auto esterilizante.  

O sistema de geração de vapor é constituído por duas caldeiras que funcionam a GPL, existindo na 
instalação dois depósitos deste combustível com 22 m3 de capacidade, cada. Cada uma das caldeiras tem 
uma chaminé associada (FF1 e FF 2) funcionando em regime de emissão contínuo.  

Após o tratamento, os carros com os resíduos são retirados do autoclave, passam por um triturador e um 
compactador sendo depositados no Aterro da BRAVAL, também localizado no Ecoparque. O tratamento 
(autoclavagem, trituração e compactação) dos resíduos permite reduzir o seu volume em cerca de 70%.  

A água utilizada tem origem na rede pública de abastecimento, e é fornecida pela BRAVAL. Para utilização 
no processo de autoclavagem necessita de tratamento prévio (filtração, descalcificação e osmose inversa) 
antes de ser fornecida aos depósitos do sistema de geração de vapor e do sistema de refrigeração 
(permutadores de calor) dos autoclaves. Existem dois reservatórios que permitem a recirculação da água, 
reduzindo o consumo de água na instalação. 

As águas residuais resultantes do funcionamento da instalação, os efluentes industriais e domésticos, são 
coletadas pela rede de águas residuais e encaminhadas para a ETAL da BRAVAL. 

Assim, o projeto em avaliação consiste na alteração da capacidade instalada da unidade de Gestão de 
Resíduos de Braga para tratamento de 47,5 t/ dia de resíduos perigosos. 

Este aumento decorre da: 

 Consideração da capacidade máxima instalada dos 2 autoclaves com licença de funcionamento 
definitiva (31,7 t/dia); 

 Entrada em funcionamento de um terceiro autoclave (atualmente com licença provisória; 

 Otimização da capacidade de tratamento disponível para o tratamento por autoclavagem, de 
resíduos com risco biológico, considerando nomeadamente os resíduos hospitalares do Grupo III 
e outros com as mesmas características de perigosidade, incluindo os resíduos classificados com 
os seguintes códigos LER:  

 20 01 10 – Roupas (resíduos de acidentados ou com origem em crimes) 
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 20 01 11 – Têxteis (resíduos de roupa têxteis com origem em acidentados ou em crimes como 
por exemplo, tapetes, cortinados, têxteis de viaturas, entre outros) 

 15 02 03 – Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não 

abrangidos em 15 02 02* (resíduos de roupa que sejam utilizados com Equipamento de 
Proteção Individual)  

 18 01 04 – Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de infeções (por exemplo, pensos, compressas, ligaduras, gessos, 
roupas, vestuário descartável, fraldas). Nestes resíduos incluem-se os resíduos de testes Covid 
classificados de acordo com o documento “Testes Rápidos Covid-19 – Orientações para gestão 
de resíduos” de Abril 2021, os resíduos de dispositivos médicos e de roupas hospitalares, 
entre outros, para os quais é solicitado pelos produtores um tratamento antes do seu 
encaminhamento a aterro. 

 18 02 03 - resíduos cuja recolha e eliminação não está sujeita a requisitos específicos tendo 
em vista a prevenção de infeções, sendo a sua origem resíduos da investigação, diagnóstico, 
tratamento ou prevenção de doenças em animais. Inclui dispositivos médicos de contexto 
veterinário bem como roupa hospitalar do ramo veterinário. Este código 18 02 03 
corresponde à saúde animal e tem como equivalente para a saúde humana o código 18 01 04. 
20 01 99 – Outras frações não anteriormente especificadas, que enquadram os resíduos de 
higiene feminina (pensos higiénicos e tampões). 

Será ainda criado um espaço específico destinado à armazenagem destes resíduos contaminados ZA4 
com 5 m2. 

Para minimizar os consumos de água está prevista a captação de águas pluviais, a partir da cobertura do 
edifício, e a sua utilização para usos que não exijam água potável, como higienização de pavimentos 
exteriores ou interiores, regas e outros. 

O presente projeto contempla a criação de dois postos de trabalho para motoristas. 

 

Síntese do procedimento 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 12 de fevereiro de 2021, uma vez 
reunidas todas as condições necessárias à boa instrução do mesmo.  

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a 
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, da Direção-Geral da Saúde 
(DGS) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte). 

De referir que, decorrente da entrada em vigor, a 1 de julho de 2021, do Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 
10 de dezembro, foi revogada a Portaria nº 174/97, de 10 de março e, como tal, a base legal do 
licenciamento das operações de gestão de resíduos hospitalares perigosos, pela DGS foi também 
revogada. Assim, a DGS deixou de ser a entidade coordenadora do licenciamento, passando a APA a 
desempenhar essa função. 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para 
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apresentação do projeto e do EIA. 

• Apreciação da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

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

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de 
Aditamento ao EIA. 

o Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava 
resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado 
conforme a 16 de julho de 2021. 

o No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que 
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 6 de julho a 3 de setembro de 
2021.   

• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, às seguintes entidades externas à Comissão de 
Avaliação: Câmara Municipal de Braga, BRAVAL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. e 
AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, EM. 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, a 14 de setembro de 2021, onde 
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA, respetivo 
Aditamento, e documentação e Esclarecimentos/Elementos Complementares, tendo em conta as 
valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a visita 
ao local e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação pública. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados e de diligências complementares, ao abrigo do 
Código do Procedimento Administrativo 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente 
decisão. 
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Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitado parecer à Câmara 
Municipal de Braga, às empresas BRAVAL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. e AGERE - 
Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, EM, tendo apenas sido recebida a pronúncia da 
autarquia.  

A Câmara Municipal de Braga considera que a Unidade de Gestão de Resíduos se encontra, do ponto de 
vista do ordenamento do território, na melhor localização, uma vez que está integrada no Ecoparque da 
BRAVAL. Da avaliação efetuada considerou que impacte mais significativo poderá ser o aumento da 
circulação automóvel de pesados, pela emissão de partículas e gases poluentes, tendo concluído o 
município que os benefícios da instalação superam possíveis impactos. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Consulta 
Pública decorreu durante 30 dias entre 6 de julho e 3 de setembro 2021.  

Durante este período foram recebidas 4 exposições com a seguinte proveniência: 

 Direção-Geral do Território (DGT). 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

 A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

 1 Cidadão. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A Direção-Geral do Território (DGT) informa que este projeto não interfere com nenhum vértice 
geodésico pertencente à Rede Geodésica Nacional (RGN), nem nenhuma marca de nivelamento 
pertencente à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) pelo que não constitui 
impedimento às atividades geodésicas desenvolvidas por aquela entidade. Assim, apresenta parecer 
favorável, fazendo contudo recomendações quanto à fotografia aérea, uma vez que esta não é 
oficial/homologada. 

A ANACOM verificou a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, pelo que não coloca 
objeção à implementação do projeto. 

A ZERO refere que o projeto em avaliação, a autoclavagem de resíduos hospitalares, é uma tecnologia 
limpa e sobre a qual não há registos em Portugal de ocorrência de problemas ambientais. A sua 
localização não é considerada problemática, visto já estar inserida num polo de tratamento de resíduos 
(BRAVAL) e afastado das povoações. 

Compreende a necessidade de ampliação da instalação para receber outro tipo de resíduos de risco 
biológico de origem nacional e assegurar a capacidade de tratamento disponível durante as operações de 
manutenção das autoclaves. No entanto, a necessidade de ampliação para criar capacidade para receber 
resíduos hospitalares (RH) provenientes de Espanha (Galiza), deveria ser esclarecida. 

Para além desse aspeto, considera fundamental que seja indicada a quantidade de resíduos hospitalares 
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que se pretende rececionar, tendo em conta a política europeia e nacional que visa o tratamento dos 
resíduos o mais próximo possível da sua produção, limitando, por isso, os movimentos transfronteiriços 
de resíduos destinados a eliminação. 

O Cidadão refere que nem deveria ser questionada a ampliação deste Projeto e que considera essencial 
que os resíduos hospitalares tenham o devido tratamento concluindo que considera este projeto de 
muito interesse. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

As exposições recebidas não se opõem à ampliação da capacidade instalada da unidade da AMBIMED, de 
Braga, considerando o mesmo relevante pela necessidade de efetuar o tratamento dos resíduos 
hospitalares. 

Quanto às questões suscitadas relativamente à receção de resíduos de Espanha para tratamento na 
Unidade de Braga da AMBIMED, importa referir que a quantidade de resíduos vindos de Espanha 
corresponde, atualmente, a cerca de 4 a 5% do volume total de resíduos geridos na Unidade. 

Tendo o projeto em avaliação também como objetivo o aumento do quantitativo de resíduos a tratar com 
essa origem, salienta-se que esse acréscimo carece de autorização prévia, uma vez que se trata de um 
movimento transfronteiriço de resíduos, devendo ser ainda reportado anualmente à Autoridade Nacional 
de Resíduos.  

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

O projeto tem enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor. 

No que concerne à planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Braga, a área onde se 
insere o projeto, o edifício existente no Ecoparque BRAVAL está classificado em Solo Rural - Espaço 
Destinado a Equipamentos e Outras Estruturas ou Ocupações Compatíveis com o Estatuto de Solo Rural, 
E12- Infraestruturas. 

De acordo com o Regulamento do PDM, o n.º 2 do artigo 50.º, para o “Espaço Destinado a Equipamentos 
e Outras Estruturas ou Ocupações Compatíveis com o Estatuto de Solo Rural, E12- Infraestruturas” 
considera os seguintes usos dominantes: “(…) b) Na subcategoria  de infraestruturas: (…); o aterro da 
BRAVAL.”  
Refira-se ainda que não existe sobreposição de qualquer condicionante com a área do projeto, 
nomeadamente, Reserva Ecológica Nacional nem Reserva Agrícola Nacional. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto em avaliação consiste na ampliação da capacidade instalada de unidade existente. 

A Unidade de Gestão de Resíduos da AMBIMED, em Braga tem, tem licença inicial emitida pela Direção-
Geral da Saúde, de 29 de abril de 2011 e Licença de Funcionamento nº DGS/28.1.4.3/3/07.17, de 10 de 
julho de 2017 que integra a Licença Ambiental nº 393.1/2016, emitida pela Agência Portuguesa do 
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Ambiente ao abrigo do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto. 

A Unidade detém ainda: 

 Licença da DGAV para Unidade Intermédia de Armazenamento Temporário de Subprodutos Animais 
de Categoria M1. 

 Alvará n.º 2/2019/CCDR-N, emitido pela CCDRN a 06/03/2019, para a realização de operações de 
tratamento de resíduos para o local designado por COGR - Centro de Operações de Gestão de 
Resíduos. 

Durante a pandemia COVID-19, atendendo ao incremento significativo dos resíduos hospitalares 
produzidos nas Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde, a Direção Geral da Saúde emitiu a 09 de 
dezembro de 2020 uma autorização, a título excecional, para o funcionamento do 3º autoclave, que já se 
encontrava instalado mas selado e sem ligação às redes de água, energia, vapor, ar comprimido e águas 
residuais. Esta autorização terminou a 30 de junho de 2021. 

A 6 de julho de 2021, a APA, que entretanto passou a ser a entidade licenciadora da atividade, renovou a 
licença a título excecional para o funcionamento do 3º Autoclave, que permanecerá válida enquanto se 
mantiverem os valores elevados de produção de resíduos hospitalares, reavaliando a APA esta situação 
em linha com o evoluir da realidade pandémica no país, ou até à emissão da licença definitiva, consoante 
o evento que ocorra em primeiro lugar.  

Salientam-se, da avaliação efetuada, os seguintes aspetos: 

 O projeto corresponde à ampliação de unidade de tratamentos de resíduos perigosos já existente e 
devidamente autorizada. 

 O 3º autoclave já está instalado e a funcionar com uma autorização provisória. 

 Identificam-se impactes positivos associados: 

o à melhoria da capacidade de resposta da Unidade de Gestão de Resíduos no âmbito da 
gestão dos resíduos perigosos, designadamente dos resíduos hospitalares do Grupo III 
produzidos na zona Norte e Centro de Portugal Continental;  

o ao tratamento mais seguro de resíduos que não se enquadram na definição de resíduo 
hospitalar;  

o à criação de 2 postos de trabalho para motoristas. 

 Os impactes negativos identificados são, na generalidade, pouco significativos e minimizáveis. 
Neste contexto, destaca-se: 

o Para a saúde humana, o acondicionamento e armazenamento dos resíduos, assim como a 
monitorização e controlo das condições do processo de tratamento e da lavagem e 
desinfeção dos contentores de uso múltiplo. Neste âmbito relevam também as condições de 
segurança e saúde dos trabalhadores e as condições de transporte dos resíduos. 

o Os impactes negativos associado ao acréscimo do transporte de mercadorias perigosas por 
estrada (44%), sendo necessária a aplicação de medidas preventivas e de minimização. 

o O aumento no consumo de água (25% em média) e na rejeição de águas residuais domésticas 
e industriais. No entanto, estima-se que este incremento represente um impacte cumulativo 
na rede de drenagem da ETAL de cerca de 3%. Uma vez que o abastecimento de água à 
instalação é feito a partir da rede pública considera-se não haver impacte direto do projeto 
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nos recursos hídricos subterrâneos. Está, igualmente, prevista a captação de água da 
cobertura para atividades e/ou usos que não exijam água potável, como higienização de 
pavimentos exteriores ou interiores e outros.  

O desconhecimento da natureza microbiológica do efluente gerado, sujeito a pré-tratamento 
na ETAL da BRAVAL, sendo posteriormente descarregado na ETAR urbana de Frossos, que por 
sua vez rejeita na ribeira de Panóias, determina a necessidade de proceder à sua 
caracterização de forma a identificar potenciais riscos associados.  

o No que se refere à qualidade do ar, o facto de não ser instalada nenhuma fonte pontual 
adicional. Verifica-se apenas acréscimo das emissões associados ao aumento do tráfego 
rodoviário. Esta variação, face às emissões globais da unidade, tem um efeito pouco 
significativo, promovendo um aumento residual que, de uma forma geral, é inferior a 1% face 
à situação atual. 

o No que se refere ao ambiente sonoro, os níveis previstos revelam uma baixa influência 
sonora da atividade futura da unidade e ausência de quaisquer impactes negativos.  

 Atendendo a que o solo já se encontra intervencionado em toda a sua extensão, com a edificação, 
espaços de circulação e de estacionamento, não se prevê a ocorrência de impactes no solo e uso 
do solo, exceto para a fase de desativação. Nesta fase, os impactes negativos irão depender da 
solução futura de ocupação da área de implantação, sendo para tal necessária a apresentação 
prévia de um plano pormenorizado de desativação. 

 O projeto tem enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor. 

 A pronúncia do Município de Braga é favorável a execução do projeto, considerando que os 
benefícios da instalação superam os impactos negativos, associados essencialmente ao aumento 
da circulação de pesados e consequente libertação de partículas e gases poluentes. 

 As posições expressas em sede de consulta pública não se opõem ao projeto. 

Face aos impactes positivos identificados, e tendo em consideração que os impactes negativos 
identificados são pouco significativos e passiveis de minimização, caso se garanta: 

 A recolha e transporte adequado dos resíduos até à instalação; 

 A eficácia do tratamento dos resíduos por autoclavagem, de modo a que aos resíduos resultantes 
do processo de tratamento possa ser atribuída a classificação de resíduo não perigoso; 

 A eficácia da lavagem e desinfeção dos contentores de uso múltiplo; 

 O correto armazenamento e a expedição dos resíduos armazenados para destino final adequado e 
em cumprimento das regras de segurança e transporte;  

 O encaminhamento e tratamento adequado das águas residuais; 

emite-se  decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostos neste 
documento. 
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Condicionantes 

1. Garantir a eficácia do tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III e outros resíduos com risco 
de contaminação biológica por autoclavagem, de modo a que aos resíduos resultantes do processo 
de tratamento possa ser atribuída a classificação de resíduo não perigoso (LER 19 02 03 – Misturas de 
resíduos contendo apenas resíduos não perigosos). No controlo da eficácia do tratamento por 
autoclavagem dos resíduos hospitalares do Grupo III, da lavagem e desinfeção dos contentores de 
uso múltiplo, das condições das viaturas de transporte de resíduos e da instalação de gestão de 
resíduos deve ser seguido o definido na Norma 002/2016 publicada pela Direção-Geral da Saúde, em 
1 de março de 2016. O registo deste controlo deve ser mantido nas instalações para verificação pelas 
autoridades competentes, designadamente inspetivas e de fiscalização. 

2. Sempre que haja outra operação mais nobre para o tratamento dos resíduos do Grupo II com os 
códigos LER 18 01 04  e 18 02 03, garantir que essa operação prevalece sobre a autoclavagem. 

Elementos a apresentar 

Previamente ao licenciamento definitivo do autoclave 

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Resultados da caracterização microbiológica do efluente gerado nas instalações. Esta caracterização 
deve ter em conta, no mínimo, os seguintes indicadores: Pseudomonas aeruginosa,  Coliformes 
fecais, Estreptococos fecais, Salmonelas e Enterovirus. 

Dependendo dos resultados analíticos do efluente, deve ser considerada a necessidade de instalar 
um sistema de desinfeção de forma a garantir que o VLE 2 000 NMP/100 ml para o parâmetro 
Coliformes fecais. Considerando que a AMBIMED não descarrega diretamente na ETAR de Frossos, a 
avaliação do cumprimento do VLE poderá ser feita à saída do tratamento físico-químico da ETAL da 
BRAVAL, ou noutro ponto a eleger pelo proponente, desde que a amostra recolhida seja 
representativa do que está a ser descarregado na rede de drenagem de águas residuais da BRAVAL 

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-
Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 
úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

Medidas a introduzir na instalação 

1. Identificar, delimitar e colocar sinalização explícita nas diferentes áreas de gestão de resíduos, 
incluindo informação sobre as caraterísticas de perigosidade, garantindo as respetivas condições de 
segurança. 

2. Efetuar a marcação/sinalização do pavimento, incluindo as vias de circulação de veículos e de 
pessoas. 

3. Segmentar o troço de rede que drena a área de armazenagem de líquidos perigosos e dispor de 
acessórios de rede que permitam o isolamento das águas residuais geradas na área AZ7, impedindo a 
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seu escoamento livre até ao ponto de entrega na rede de drenagem da BRAVAL. Estas águas devem 
ser armazenadas na bacia de contenção e enviadas a tratamento adequado.  

4. Colocar no armazém de consumíveis de limpeza e desinfeção, na área de manutenção e no 
armazenamento dos resíduos líquidos perigosos, bacias de retenção adequadas (com capacidade 
adequada à volumetria a armazenar) e correspondentes fichas de dados de segurança específicas 
para as caraterísticas de perigo em causa. 

5. Considerar a implementação de sistemas automatizados (vulgo “pórticos”) de deteção de radiação, 
nos termos do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, forma a proceder ao 
despiste de resíduos radioativos. 

6. Garantir a implementação das MTD previstas no(s) BREF sectorial (vide Anexo - Listagem das MTD 
BREF WT) e dos documentos transversais aplicáveis (nomeadamente BREF ICS, BREF ENE, e BREF EFS) 
e/ou das medidas técnicas equivalentes; bem como, evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas. 

7. Dar a conhecer a avaliação de risco aos trabalhadores, identificando os riscos a que se encontram 
expostos, indicando as respetivas medidas preventivas e/ou corretivas e os eventuais equipamentos 
de proteção individual necessários para cada tarefa.  

8. Criar um mecanismo de receção de queixas e reclamações, de fácil acesso e de resposta atempada e 
eficiente nos casos em as queixas se revelem procedentes. 

Medidas para a fase de exploração 

9. Promover ações de formação junto dos produtores de resíduos, que contribuam para a adoção de 
boas práticas e de processos de otimização da separação dos diferentes tipos de resíduos na origem. 

10. Adotar ferramentas de otimização de rotas para minimização de quilómetros percorridos e correta 
manutenção e substituição progressiva dos veículos atuais por veículos mais eficientes, considerando, 
inclusive, a opção por veículos elétricos ou combustíveis alternativos. Neste contexto, devem ser 
definidos os percursos mais adequados para o transporte do material, evitando a circulação de 
veículos no interior dos aglomerados populacionais, adotadas viaturas ligeiras para efetuar recolhas 
capilares de resíduos junto dos clientes e a expedição pontual de resíduos não tratados na unidade 
de Braga com recurso a camiões TIR, para outras unidades do grupo. 

11. Dar cumprimento às boas práticas (instruções de trabalho e procedimentos) nas operações de 
recolha e transporte de resíduos.  

12. Garantir no acondicionamento de resíduos, quer junto aos locais de produção, quer na carga e 
descarga nas instalações, UGR e/ou nos fornecedores como outros OGR, a utilização de contentores, 
herméticos, estanques e resistentes, homologados pelo ADR/RPE para o Transporte de mercadorias 
perigosas por estrada.  

13. Garantir que o material transportado para a unidade de Braga se encontra devidamente 
embalado/contentorizado e é acondicionado corretamente no veículo transportador. Aquando a 
descarga do material deve garantir-se que o mesmo não é desembalado ou proceder-se à realização 
dessa operação em espaço fechado.  

14. Garantir que os resíduos são armazenados na instalação de modo a respeitar as condições de 
segurança. 
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15. Verificar o estado das embalagens, após receção, designadamente se se encontram bem vedadas e se 
a rotulagem com identificação do produto está em condições. No caso de os produtos serem 
armazenados os mesmos deverão estar em locais bem ventilados devidamente identificados, tendo 
em conta possíveis incompatibilidades entre produtos. 

16. Garantir os limites de segurança no armazenamento de resíduos a aguardar decaimento, 
salvaguardando a necessidade de refrigeração. O registo do controlo do decaimento deverá efetuado 
e mantido nas instalações para verificação pelas autoridades competentes. 

17. Garantir o controlo da eficácia da lavagem e desinfeção dos contentores de uso múltiplo, das 
condições das viaturas de transporte de resíduos e da instalação de gestão de resíduos segundo o 
definido na Norma 002/2016 publicada pela Direção-Geral da Saúde, em 1 de março de 2016. O 
registo deste controlo deve ser mantido nas instalações para verificação pelas autoridades 
competentes, designadamente inspetivas e de fiscalização. 

18. Efetuar a vigilância da saúde dos trabalhadores e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 
adequados às tarefas efetuadas. 

19. Garantir adequadas condições de higiene da sala de pausa e dos balneários e do sistema de 
lavagem/secagem das roupas de trabalho. 

20. Implementar o Plano de segurança, revisto tendo em conta: 

i. As orientações para a reformulação da análise de risco, expressas no capítulo 5.10 do Parecer 
da Comissão de Avaliação, das quais se destaca a necessidade de incluir: 

a) a análise associada ao risco de incêndio, explosão e toxicidade e os efeitos da 
ocorrência de uma explosão, incêndio ou dispersão de nuvem tóxica no exterior das 
instalações;  

b) o cenário de risco associado aos depósitos de GPL. 

ii. Os novos equipamentos e a nova zona de armazenamento temporário de resíduos (ZA4). 

21. Nos procedimentos de emergência deve ser explicitamente mencionado que deve ser dado o alerta 
imediato ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) em caso de ocorrências que possam vir a ter 
consequências no exterior do estabelecimento, e sempre que sejam envolvidos equipamentos ou 
dispositivos relacionados com fontes de perigo de acidentes ou caso ocorram libertações de 
radioatividade, ou de gases ou vapores tóxicos ou inflamáveis.  

22. A notificação a enviar às entidades em situação de emergência deve incluir também os seguintes 
elementos: identificação e quantidade da substância/mistura perigosa libertada; condições 
meteorológicas (velocidade e direção do vento e precipitação); número de feridos e sua gravidade; 
áreas em risco na envolvente das instalações e medidas de concentração (inflamabilidade ou 
toxicidade) recolhidas no estabelecimento e sua envolvente. 

23. Definir procedimentos para o registo de incidentes ou acidentes e respetivo reporte às autoridades 
competentes. 

24. No "Manual Integrado de Resposta às Emergências" devem constar as medidas a aplicar para 
controlo de situações de emergência e os meios para limitar as suas consequências, devendo o 
mesmo ser objeto da realização de simulacros e exercícios, nos quais devem ser envolvidos os 
agentes de proteção civil e os meios externos considerados como necessários.  
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Neste manual devem ainda ser contempladas as medidas de autoproteção para os riscos mais 
significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente e definidos os procedimentos de 
emergência a implementar, no caso de ocorrer um acidente/incidente durante o transporte dos 
resíduos hospitalares perigosos, ou das matérias perigosas utilizadas nas instalações, ou no respetivo 
parqueamento, nos quais deve estar contemplado o alerta às autoridades competentes. 

25. Aquando da renovação de máquinas e equipamentos não rodoviários atender às características dos 
motores para atender aos fatores de emissão de poluentes atmosféricos e representativos do Euro 
V/Euro VI e, sempre que possível, aquisição de máquinas elétricas. 

26. Implementar um Plano de Manutenção garantindo a manutenção: 

i. de todos os equipamentos e da instalação elétrica por pessoal especializado; 

ii. dos equipamentos associados às chaminés, para estes operarem nas condições normais, 
evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos; 

iii. das máquinas não rodoviárias; 

iv. da rede de águas residuais para assegurar a inexistência de fugas para os solos adjacentes. 

27. Em caso de registo futuro de queixas relativas a odores, devem ser analisados os melhores métodos 
disponíveis, à data dessas queixas, para avaliação das emissões de odores e minimização dos 
mesmos. 

Medidas para a fase de desativação 

28. No último ano de exploração do projeto, deve ser apresentada à autoridade de AIA um plano de 
desativação pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

a. O destino a dar a todos os elementos retirados promovendo uma gestão eficaz dos resíduos 
gerados de acordo com a sua tipologia. 

b. Uma proposta para a requalificação e/ou integração dos trabalhadores em novos postos de 
trabalho. 

Programas de monitorização 

1. Programa de Monitorização das duas fontes de emissão pontual 

Manter o programa de monitorização existente para as duas fontes de emissão pontual em 
funcionamento - Licença Ambiental n.º 393/1.0/2016 ou nos moldes que vierem a ser definidos na nova 
licença, nomeadamente no que se refere aos parâmetros a monitorizar em cada fonte fixa, à frequência 
de amostragem de cada parâmetro e aos valores limite de emissão. 

Deve ser dado cumprimento à respetiva legislação vigente em matéria de emissões atmosféricas no 
âmbito do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, ou nos moldes que vier a ser definido no TUA, 
nomeadamente no que se refere aos parâmetros a monitorizar e cada fonte fixa, à frequência de 
amostragem de cada parâmetro e aos valores limite de emissão.  

Caso se observe de forma consistente a ultrapassagem dos VLE, deve ser estudada a possibilidade de 
implementação de sistemas de tratamento de efluentes gasosos. 

Os equipamentos associados às chaminés devem sofrer manutenção regular, para que os mesmos 
operem em condições normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos. 

Cada monitorização deverá cumprir os métodos de medição, recolha e análise das emissões de poluentes 
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atmosféricos devem ser normas europeias, do Comité Européen de Normalisation (CEN), ou nacionais. A 
monitorização deve ser efetuada com recurso a laboratório acreditado. 

2. Programa de Monitorização das águas residuais  

O Programa de Monitorização de Águas Residuais visa garantir o cumprimento do disposto na autorização 
de descarga de águas residuais com vista ao seu encaminhamento para a ETAL da BRAVAL. 

Identificação dos locais de amostragem ou registo  

A amostragem deve ser efetuada no ponto de descarga do efluente, ou seja na ligação à rede de 
drenagem da BRAVAL, à saída da instalação da AMBIMED. 

Identificação dos parâmetros monitorizados e frequência de amostragem 

Quadro n.º 1 – Parâmetros e frequência de monitorização das águas residuais à entrada na ETL da BRAVAL 

Parâmetros Periodicidade Unidades Meta VMA* BRAVAL 

Detergentes Semestral mg/L 13 

Óleos e gorduras Semestral mg/L 80,0 

Hidrocarbonetos totais Semestral mg/L 10 

Azoto total Semestral mg/L N 100 

Azoto amoniacal Semestral mg/L NH4 100 

Mercúrio total Semestral mg/L Hg 0,05 

Alumínio Semestral mg/L Al 10 

Chumbo total Semestral mg/L Pb 1  

CBOs (20ºC) Semestral mg/L O2  1.000 

CQO Semestral mg/L O2 3.000 

Cloro residual disponível total Semestral mg/L Cl2  1,5 

Condutividade Semestral µS/cm  3.600 

pH Semestral Escala de Sorensen 5,5 – 9,5 

Sólidos Suspensos Totais (SST) Semestral mg/L 500  

Fenóis Semestral mg/L C6H5OH 2  

Nitratos Semestral mg/L NO3 50  

Temperatura Fósforo Total Semestral ºC  30,0 

*VMA - Valores Máximos Admissíveis de descarga de águas residuais na rede de drenagem da ETAL, autorizados pela BRAVAL. 

Fonte: Anexos ao EIA 

Todos os parâmetros acima referidos são de caracter obrigatório tendo em consideração a autorização de 
descarga para a rede de drenagem da BRAVAL.   

Deve ser ainda ser efetuada medição, do parâmetro Coliformes fecais com VLE 2 000 NMP/100 ml, com a 
mesma periodicidade dos restantes, à saída do tratamento físico-químico da ETAL da BRAVAL, ou noutro 
ponto a eleger pelo proponente, desde que a amostra recolhida seja representativa do que está a ser 
descarregado na rede de drenagem de águas residuais da BRAVAL, atendendo aos critérios de receção do 
efluente na ETAR de Frossos. 

 

Métodos de amostragem, de registo e tratamento de dados e equipamentos utilizados 

 As monitorizações são efetuadas com recurso a laboratórios acreditados para o efeito, que são 
selecionados e qualificados de acordo com o disposto em procedimento interno.  

O controlo analítico das Águas Residuais da instalação é efetuado por laboratório de análises acreditado, 
e seus métodos validados aquando da acreditação. O Relatório emitido com resultados de monitorização 
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expressa os métodos de recolha de amostra, análise dos resultados e os Limites de deteção dos 
equipamentos associados ao método que utilizam.  

Critérios de avaliação dos dados, e respetiva fundamentação técnica ou legal 

Os resultados são confrontados com os valores limite estabelecidos na legislação e/ou autorizações/ 
regulamentos de descarga e são registados no mapa de Indicadores (Desempenho ambiental), do Sistema 
de Gestão Integrado implementado.  

A revisão do Plano de Monitorização deverá ser efetuada sempre que surgirem alterações à autorização 
de descarga emitida ou diplomas legais que serviram de base ao estabelecido neste plano de 
monitorização.  
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