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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Nova Central a Biomassa da Caima Energia 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua atual redação  

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(concelho e freguesia) 

Complexo industrial da Caima – Indústria de Celulose, S.A., freguesia e 
concelho de Constância 

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 Caima Energia, S.A. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia 

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

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto consiste na instalação de uma nova central a biomassa para produção de vapor e energia 
elétrica em regime de cogeração, que inclui o sistema de transporte de biomassa, caldeira, turbogrupo e 
sistemas auxiliares, a localizar nas instalações fabris da Caima – Indústria de Celulose, S.A.. 

A central de energia existente na Caima, que fornece vapor à fábrica de pasta e injeta a produção de 
energia elétrica na RESP, é explorada pela Caima Energia, S.A. e inclui uma caldeira de recuperação do 
licor de cozimento da madeira, com a potência térmica de 49 MWt, uma caldeira a biomassa com a 
potência térmica de 24 MWt e uma caldeira auxiliar a gás natural, com a potência térmica de 17,5 MWt. 
Contudo, a caldeira auxiliar a gás natural, para a potência térmica de 17,5 MWt, não se encontra ainda 
incluída na licença ambiental emitida para a instalação pelo que deve integrar o próximo procedimento 
de licenciamento ambiental. 

Para produção de energia elétrica, dispõe atualmente de três turbinas de vapor, duas de contrapressão 
(TG4 e TG6), com as potências elétricas de 6,95 MWe e 9,405 MWe, mantendo-se de reserva a TG4, e 
uma turbina de vapor de condensação (TG5), com a potência elétrica de 7,04 MWe. 

A nova central a biomassa da Caima Energia ocupará uma área total de 2 605 m2 e terá uma altura 
máxima de construção (chaminé) de 50 m. Terá uma potência térmica de 76 MWt e, em termos de 
capacidade nominal, irá funcionar num regime de 24 horas por dia e 350 dias por ano, com um consumo 
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nominal de biomassa de 47,2 t/h, ou seja, 413 437 t/ano, na base de 55% de humidade, de forma a 
produzir vapor de alta pressão numa caldeira de leito fluidizado, o qual seguidamente será alimentado a 
uma turbina de extração e condensação para produção de energia elétrica no respetivo gerador. 

Com a instalação da nova central a biomassa será desativada a caldeira a biomassa existente, mantendo 
de reserva a caldeira a gás natural e será maximizada a energia elétrica a injetar na rede elétrica nacional. 

A biomassa a consumir na nova central a biomassa será proveniente do parque de biomassa da Caima – 
Indústria de Celulose, constituída por materiais residuais da preparação de madeiras (casca e finos de 
eucalipto), correspondente a cerca de 25% do consumo total nominal, bem como de biomassa do exterior 
(75%), designadamente de explorações florestais, ou seja, biomassa florestal residual. 

O proponente pretende ainda valorizar energeticamente na nova caldeira a biomassa outros resíduos e 
bio resíduos, de acordo com a seguinte lista: 

 LER 02 03 01: Lamas de lavagem, limpeza, descasque, centrifugação e separação; 

 LER 02 03 04: Materiais impróprios para consumo ou processamento (bagaço de azeitona, cereais); 

 LER 02 07 01: Resíduos da lavagem, limpeza e redução mecânica das matérias-primas; 

 LER 02 07 02: Resíduos da destilação de bebidas espirituosas (resíduos da destilação de álcool); 

 LER 02 07 04: Materiais impróprios para consumo (bagaço de uva); 

 LER 03 03 10: Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, provenientes de 
separação mecânica – lamas primárias, nós e incozidos da etapa de cozimento e resíduos fibrosos 
não contaminados com substâncias perigosas (p.e. pasta rasgada ou encravada suja com 
terras/areias, produto não conforme); 

 LER 03 03 11: Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 03 03 10 (lamas primárias e 
secundárias – biológicas); 

 LER 03 03 99: Outros resíduos da produção de pasta e papel; 

 LER 15 01 01, 19 12 01 e 20 01 01: Resíduos de papel e cartão não recicláveis (se forem isentos de 
licenciamento); 

 LER 15 01 03: Embalagens de madeira – fragmentos de paletes de madeira no final do seu ciclo de 
vida, isentos de compostos orgânicos halogenados ou metais pesados, resultantes de tratamento 
com conservantes ou revestimentos, e excluindo os resíduos de madeira provenientes de obras de 
construção e demolição; 

 LER 17 02 01, 19 12 07 e 20 01 38: Madeira, Madeira não abrangida em 19 12 06 e Madeira não 
abrangida em 20 01 37; 

 LER 20 01 08: Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas; 

 LER 20 02 01: Resíduos biodegradáveis – podas de árvore e relva de jardins; 

 LER 20 03 02: Resíduos de mercados. 

Os edifícios da caldeira a biomassa e do turbogerador ficarão localizados em áreas a nascente das 
instalações fabris da Caima no interior do perímetro industrial. 

A central a biomassa irá compreender as seguintes unidades físicas e funcionais: 

 Transferência da biomassa; 
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 Caldeira (gerador) de vapor; 

 Sistemas auxiliares da caldeira (água de alimentação, água de compensação, condicionamento 
químico dos circuitos água/vapor, ventiladores); 

 Filtro de mangas, sistema de recolha e armazenagem de cinzas e chaminé; 

 Turbogerador a vapor e sistemas auxiliares (lubrificação e arrefecimento); 

 Condensador do vapor da turbina e circuito da água de arrefecimento, incluindo a torre de 
arrefecimento; 

 Redes internas de água e efluentes; 

 Salas dos quadros elétricos e MCC. 

A nova central a biomassa estará interligada às seguintes infraestruturas das instalações fabris da Caima, 
nomeadamente: 

 Linha de transferência dos silos de biomassa existentes; 

 Rede de distribuição de gás natural; 

 Rede de distribuição de biogás; 

 Rede de ar comprimido; 

 Redes de abastecimento de água industrial, desmineralizada e potável; 

 Rede de água de combate a incêndio; 

 Redes de efluentes domésticos, industriais e pluviais. 

Refira-se ainda que, para ligação à RESP, a Caima Energia dispõe de uma subestação elétrica de 9,2 MVA, 
sendo a ligação efetuada a partir da subestação de 9,2 MVA utilizando uma linha aérea existente de 60 
kV, interligando com a subestação de Almourol. De acordo com o proponente, a EDP Distribuição deu 
viabilidade ao aumento da potência de ligação de 9 200 kVA para 11 040 kVA, sem necessidade de reforço 
das infraestruturas da RESP. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 18 de junho de 2021, 
após estarem reunidas as condições necessárias à sua boa instrução.  

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a 
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), da Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG) e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT). 

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

 Realização de reunião, através de videoconferência, com o proponente e consultor para 
apresentação do projeto e do EIA à CA, no dia 08 de julho de 2021. 

 Apreciação da Conformidade do Estudo e Impacte Ambiental (EIA): 

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do disposto no n.º 
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9, 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 a resposta ao pedido de elementos adicionais sob a forma de 
Aditamento ao EIA consolidado. 

o Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 27 de 
setembro de 2021. 

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares, os quais foram apresentados pelo proponente. 

 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, a um conjunto entidades externas à 
Comissão de Avaliação, nomeadamente, à Câmara Municipal de Constância, à Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF).  

 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 04 de outubro a 16 de 
novembro de 2021.  

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

 Apreciação ambiental da informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta 
as valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a 
visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, incluindo a participação pública. 

 Elaboração do parecer técnico 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. 

 Concluído o período de audiência de interessados sem que o proponente tivesse apresentado 
alegações, foi emitida a presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

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, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitido parecer pelas 
seguintes entidades:  

 Câmara Municipal de Constância: informa que se encontra a decorrer o respetivo Pedido de 
Informação Prévia com vista à viabilidade do seu licenciamento. Refere ainda que a área onde se 
encontra prevista a instalação da nova central a biomassa, nos termos de regulamento do Plano 
Diretor Municipal (PDM) em vigor, está integrada em Espaços de Atividades Económicas, conforme 
artigo 42.º e seguintes do referido regulamento. Destaca ainda a importância do presente 
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investimento dentro do contexto socioeconómico do concelho de Constância e, por conseguinte, a 
sua importância para a empresa em causa que se encontra instalada no concelho há cerca de 60 
anos.  

Face ao exposto, a autarquia considera que devem ser salvaguardadas todas as medidas 
tecnicamente adequadas para mitigar quaisquer efeitos, quer sob o ponto de vista ambiental e do 
enquadramento paisagístico com o tecido urbano da zona envolvente, quer ainda da redução de 
ruído, com vista a que seja assegurada a qualidade de vida da população do concelho, 
designadamente aquela que se encontra nas imediações das instalações, pela sua proximidade às 
mesmas. 

 Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: considera que, na perspetiva da proteção civil, o 
EIA acautela alguns aspetos essenciais relativamente aos riscos mais prováveis a que o projeto se 
encontra exposto, bem como identifica e propõe medidas mitigadoras relativas à segurança de 
pessoas e bens. 

Considera, no entanto, que dada a natureza do projeto devem ser acautelados outros aspetos, na 
ótica da salvaguarda de pessoas e bens, tendo presente o princípio da prevenção, designadamente 
ao nível de medidas de mitigação para a fase prévia à construção, bem como para a fase de 
construção e de exploração, apresentando para o efeito diversas medidas que, sempre que 
pertinentes, foram incorporadas na presente decisão. 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas: o deste Instituo assegura, exclusivamente, a 
análise das matérias florestais, uma vez que não está em causa a afetação de áreas integradas no 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Deste modo, informa o seguinte: 

o A área não é abrangida pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas; 

o Não interfere com zona de proteção de 50 m em redor de arvoredo classificado ou em vias de 
classificação; 

o Não se insere em área submetida ao Regime Florestal; 

o A área é abrangida pelo PROF LVT (Plano Regional de ordenamento florestal de Lisboa e Vale 
do Tejo, aprovado pela Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 13/2019, de 12 de abril, insere-se na sub-região homogénea (SRH) “Charneca”, 
nesta SRH, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação e o desenvolvimento das 
seguintes funções gerais dos espaços florestais: a) Função geral de produção; b) Função geral 
de proteção; c) Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores; 

o Insere-se em área classificada como corredor ecológico pelo PROF LVT; 

o Não se insere em Zona de Intervenção Florestal (ZIF); 

o Está integrada na Zona de Caça Associativa (ZCM) de Constância Sul, tendo como entidade 
gestora “Circuito Amplo - Associação de Caçadores e Pescadores do Concelho de Constância”; 

o A maior parte do projeto será desenvolvido em território artificializado, parte da área proposta 
incide, segundo a COS 2018, em “3.1.1.1 Pastagens melhoradas” e “5.1.1.7 Florestas de outras 
folhosas”; 

o No que se refere a Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios, não se aplica a 
interdição a realização de obras de construção de quaisquer edificações no período de 10 
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anos. 

Face ao exposto, o ICNF estabelece um conjunto de condições, designadamente ao nível do 
cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, no que se refere ao eventual corte de sobreiros 
ou azinheiras, na manutenção da continuidade e da conectividade ecológica das áreas integradas em 
Corredores Ecológicos, no controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras e no controlo do 
Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro.  

Estas condições foram integradas na presente decisão, sempre que relevante. 

 

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 úteis, de 4 de outubro a 16 de novembro de 2021. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

Durante este período foram recebidas oito exposições das seguintes entidades e particulares: 

 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil; 

 Tejo Energia, S.A.; 

 Seis cidadãos a título individual. 

A ANAC informa que na área de implantação do projeto em análise não existem servidões aeronáuticas 
ou infraestruturas aeronáuticas civis.  

Relativamente ao projeto em apreciação, constata que a altura da chaminé da caldeira a biomassa será 50 
m. Assim, deve ser tido em consideração o disposto na Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, 
de 06 de maio – Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, devendo 
ser efetuada balizagem aeronáutica, balizagem diurna e balizagem luminosa, quando se verifique 
qualquer dos casos referidos no ponto 3.1 da mesma CIA 10/03. 

Refere, ainda, que a balizagem deve cumprir as condições ali descritas. Nomeadamente deve cumprir o 
ponto 4.1 alínea f) no que diz respeito à balizagem diurna e o disposto no ponto 9 relativamente a 
balizagem luminosa.  

No que diz respeito a balizagem luminosa e de acordo com o mesmo ponto 9 (9.1.3), chama a atenção de 
que devem existir procedimentos específicos de exploração ou um sistema de monitorização remota de 
forma a permitir assinalar qualquer falha total da balizagem luminosa.  

Por último, refere que devem também ser estabelecidos programas de monitorização das balizagens 
tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e bom funcionamento, devendo ser comunicada 
à Autoridade Nacional da Aviação Civil qualquer alteração verificada. 

A Tejo Energia, S.A., refere que nos cálculos de consumos de biomassa para avaliação de impactes 
cumulativos não foi tido em conta o projeto de reconversão da Central Termoelétrica do Pego para 
resíduos florestais. 

Os seis cidadãos manifestam-se contra o projeto em avaliação pelos impactes causados, destacando-se os 
impactes visuais, os impactes atmosféricos, os impactes ao nível do ambiente sonoro, dos recursos 
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hídricos, da saúde e do turismo. 

É referido, ainda, que ao longo dos anos a situação foi-se agravando, resultado das sucessivas ampliações. 

Dois cidadãos referem, ainda, que segundo a Quercus o uso de biomassa vai aumentar a pressão sobre os 
ecossistemas florestais, nomeadamente sobre o arvoredo, o que pode acarretar um impacte negativo ao 
nível da degradação das florestas e da desflorestação já em curso no país (equivalente à área do concelho 
de Lisboa a cada ano que passa). Referem ainda que, segundo a Zero, as centrais de biomassa contribuem 
de forma negativa para a qualidade do ar e aumento do ruído. A queima de biomassa florestal contribui 
com a emissão de grandes quantidades de gases de efeito de estufa para a atmosfera, assim como para a 
destruição de ecossistemas cruciais para a captura de carbono, atrasando em décadas a luta contra as 
alterações climáticas. A queima de árvores adiciona dióxido de carbono à atmosfera em plena crise 
climática.  

Uma cidadã considera que o EIA em análise deixa várias questões sem resposta, nomeadamente, em 
termos de balanço das emissões de gases de efeito estufa, garantia de funcionamento com base em 
biomassa florestal residual, monitorização em contínuo das emissões atmosféricas, gestão de resíduos, 
caraterização da fauna e potenciais impactes sobre o Borboletário Tropical, atendendo à predominância 
dos ventos dos quadrantes norte e noroeste. Conclui, referindo que o projeto em análise é pouco 
sustentável ambientalmente, deixando apenas de depender tanto dos combustíveis fósseis, e assegura 
uma prolongada degradação da qualidade do ar. 

Um cidadão sugere que a Caima Energia compense os residentes com o abastecimento gratuito de 
eletricidade a todas as famílias das freguesias de Constância e de Santa Margarida da Coutada, e construa 
uma ponte que una as duas margens do Rio Tejo. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida, tendo sido considerados para efeitos de emissão da presente decisão. 

Salienta-se ainda o facto da presente instalação ter uma licença ambiental válida no âmbito da qual é 
assegurado o acompanhamento das suas condições de funcionamento, designadamente no que diz 
respeito à avaliação da instalação face ao cumprimento dos Documento de Referência BREF ou 
conclusões MTD (Melhores Técnicas Disponíveis) para o setor de atividade em questão. 

Acresce que a utilização como combustível de resíduos está à data sujeita a licenciamento ao abrigo do 
Regime Geral de Gestão de Resíduos, publicado no Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, na sua atual redação, pelo que as condições de funcionamento serão igualmente 
acompanhadas nos termos do licenciamento ao abrigo deste regime.  

Não obstante, refira-se que a nova Central a Biomassa, nomeadamente os edifícios da caldeira a biomassa 
e do turbogerador ficarão localizados no interior do perímetro industrial da Caima – Indústria de Celulose, 
S.A., estabelecimento que se encontra instalado no concelho de Constância há cerca de 60 anos, não 
sendo ocupadas novas áreas com usos distintos dos atuais. 

O objetivo do presente projeto é a instalação de uma nova Central a Biomassa da Caima Energia, que 
substituirá a caldeira a biomassa existente e evitará o funcionamento da caldeira auxiliar a gás natural, 
não sendo objeto da presente avaliação a Caima – Indústria de Celulose, S.A, mas apenas aquelas 
infraestruturas do estabelecimento diretamente relacionadas com o projeto da nova Central a Biomassa. 

Relativamente ao facto da avaliação dos impactes cumulativos não contemplarem o projeto de 
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reconversão da Central Termoelétrica do Pego para resíduos florestais, designadamente nos cálculos de 
consumos de biomassa, importa ter presente que a Central do Pego encerrou em novembro de 2021 a 
sua produção de energia com recurso a carvão. O pedido de reconversão da Central para utilização de 
biomassa foi liminarmente rejeitado pela DGEG, não se encontrando ainda totalmente concluído o 
processo de atribuição de reserva de capacidade de injeção na RESP e os projetos concretos a instalar. 

Relativamente às propostas de compensação de residentes com o abastecimento gratuito de eletricidade 
e construção de uma nova ponte, consideram-se estas matérias fora do âmbito da presente avaliação. 

 

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 

No âmbito da conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial, as servidões e 
restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes, a avaliação realizada incidiu 
especialmente sobre a compatibilidade com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e 
Vale do Tejo (PROTOVT) e sobre a conformidade com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Constância. 

Ainda que o PROTOVT não seja diretamente aplicável e vinculativo dos particulares, não deixa de se 
afirmar como um documento orientador da estratégia de desenvolvimento da região do Oeste e Vale do 
Tejo e, nesse sentido, importa que o projeto não colida com as suas orientações/diretrizes. 

Feita a verificação dos elementos e considerando a natureza e características do projeto e o seu 
enquadramento nas diretrizes do PROTOVT, entende-se que a eventual viabilização da pretensão não irá 
colocar em causa os objetivos e orientações estratégicas regionais, desde que o projeto não entre em 
conflito com outros sectores/descritores a avaliar pelas entidades competentes nos vários âmbitos 
sectoriais. 

Nos termos do PDM de Constância (1.ª Revisão publicada pelo Aviso n.º 10012/2015 de 02/09/2015), 
segundo a Planta de Ordenamento, a área de intervenção insere-se em Solo Urbano – Solos Urbanizados - 
Espaços de Atividades Económicas (artigos 42.º, 43.º e 44.º) do Regulamento do PDM de Constância. A 
pretensão é compatível com esta Classe de Espaços. 

Relativamente às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, de referir que a pretensão não abrange 
solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Relativamente à carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Constância, verifica-se que a 
área das instalações da CAIMA interfere com a tipologia Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC), embora 
com uma área inferior à área inundável identificada na cartografia do PGRI, 2º Ciclo, correspondendo na 
área da instalação à implantação da ETARI. Contudo, a área de implantação dos novos componentes da 
Central a Biomassa da CAIMA a construir não apresenta interferência com as Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias representada na cartografia da REN em vigor, apresentando, no entanto, ocupação em áreas 
inundáveis como acima referido. 

Por outro lado, as instalações da CAIMA são atravessadas pela ribeira do Vale do Mestre, a nascente. 
Sendo este curso de água afeto à REN, são interditos os usos e ações que não sejam compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas em REN, nos termos do n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do respetivo regime jurídico, cuja tutela é 
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da CCDR territorialmente competente. 

Dado que a pretensão abrange solos classificados na REN, salienta-se que, de acordo com o Desenho n.º 
21.21.EST.80.001B, apresentado pelo proponente, foi confirmado que o projeto da Nova Central de 
Biomassa não tem qualquer interferência com as áreas de REN, ou seja, nenhuns equipamentos ou 
infraestruturas novos interferem com a área ou com a linha de água integradas na REN. No entanto, 
verifica-se uma interferência em REN dos equipamentos a demolir/desativar. Contudo, o equipamento a 
demolir/desativar é uma estrutura linear a relocalizar (transportador de biomassa) e o local onde se vai 
verificar a sua demolição/desativação corresponde a um espaço de atividades económicas já existente 
(Complexo Fabril da Caima), que não permite uma recuperação/renaturalização enquadrada nos 
princípios que a REN pretende salvaguardar. Assim, entende-se que, pelo facto de nenhuns equipamentos 
ou infraestruturas novos interferirem com a área ou com a linha de água integradas na REN, nada há a 
referir no âmbito desta restrição de utilidade pública. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O presente projeto consiste na instalação de uma nova central a biomassa para produção de vapor e 
energia elétrica em regime de cogeração, que inclui o sistema de transporte de biomassa, caldeira, 
turbogrupo e sistemas auxiliares, a localizar nas instalações fabris da Caima – Indústria de Celulose, S.A.. 

A instalação terá uma potência térmica de 76 MWt, à qual irá corresponder uma produção líquida de 
eletricidade do novo turbogrupo de 5,3 MWe para injeção na Rede Elétrica do Sistema Público (RESP). 

A instalação é abrangida pelo regime jurídico de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (Decreto-
Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto) e tem Licença Ambiental n.º 606/1.0/2016, da responsabilidade da 
Caima – Indústria de Celulose, S.A., que se encontra atualmente em fase de renovação. A instalação está 
igualmente sujeita a licenciamento ao abrigo do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos - nRGGR 
publicado no Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua atual redação. 

De referir que o projeto apresentado teve por base a potencial valorização energética de biomassa e de 
resíduos que supostamente estarão abrangidos pela definição de biomassa do diploma REI, e portanto 
não sujeitos ao regime de coincineração do capítulo IV do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto. 

No entanto, de acordo com a informação apresentada, verifica-se que o projeto contempla igualmente 
operações de valorização energética de resíduos sujeitas a licenciamento ao abrigo do novo Regime Geral 
de Gestão de Resíduos – nRGGR, publicado no Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, na sua atual redação. 

O projeto não possui informação em detalhe para efeitos de uma possível avaliação da pretensão 
enquanto operação de coincineração de resíduos, nos termos do previsto no diploma REI. Os 
pressupostos de base no projeto apresentado no EIA não tiveram por base a identificação das 
medidas/técnicas/técnicas alternativas aplicáveis das Conclusões MTD do BREF setorial, bem como os 
respetivos VEA-MTD, para uma atividade com enquadramento na categoria 5.2 (para valorização de 
resíduos não incluídos na definição de biomassa do diploma REI).   

Neste sentido, considera-se que não pode ser autorizada a utilização como combustível de resíduos não 
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abrangidos pela definição de biomassa. Acresce que para os restantes resíduos, conforme identificado na 
tabela abaixo e que identifica o enquadramento dos resíduos referidos pela Caima no Quadro III.241 do 
Relatório EIA em cada um dos regimes acima mencionados, o proponente deve, previamente à sua 
valorização energética na nova central a biomassa, submeter um pedido de licenciamento ao abrigo do 
nRGGR. 

Quadro 1 - Resíduos a valorizar energeticamente na nova caldeira 

Código LER Descrição LER Enquadramento nRGGR Biomassa REI? 

02 03 01 
Lamas de lavagem, limpeza, 
descasque, centrifugação e separação 

Excluído do RGGR (porque é 
prévio ao processamento) 

SIM 

02 03 04 

Materiais impróprios para consumo 
ou processamento 

(bagaço de azeitona, cereais) 

Bagaço de azeitona: resíduo 
(Biorresíduo, licenciamento 
RGGR – VE*) 

SIM 

Cereais: 
- Excluído do RGGR se resultar 
previamente ao processo 
industrial 

- Resíduo se resultar após 
processo industrial 
(Biorresíduo, licenciamento 
RGGR – VE) 

SIM 

02 07 01 
Resíduos da lavagem, limpeza e 
redução mecânica das matérias-
primas 

Excluído do RGGR (porque é 
prévio ao processamento) 

SIM 

02 07 02 

Resíduos da destilação de bebidas 
espirituosas 

(resíduos da destilação de álcool) 

Resíduo (Biorresíduo, 
licenciamento RGGR - VE) 

SIM 

02 07 04 
Materiais impróprios para consumo 
(bagaço de uva) 

Resíduo (Biorresíduo, 
licenciamento RGGR – VE) 

SIM 

03 03 10 

Rejeitados de fibras e lamas de fibras, 
fillers e revestimentos provenientes 
de separação mecânica (lamas 
primárias, nós e incozidos da etapa 
de cozimento e resíduos fibrosos não 
contaminados com substâncias 
perigos as (p.e. pasta rasgada ou 

Resíduo (licenciamento RGGR 
- VE) 

SIM, se forem 
coincinerados 

no local de 
produção 

                                                

1 Quadro III.24 – Resíduos e biorresíduos para valorização energética na nova caldeira a biomassa Relatório EIA Caima 
Energia – Rev. A. 
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encravada suja com terras /areias 
produto não conforme) 

03 03 11 

Lamas do tratamento local de 
efluentes não abrangidas em 03 03 
10 (lamas primárias e secundárias – 
biológicas) 

Resíduo (licenciamento RGGR 
- VE) 

SIM, se forem 
coincinerados 

no local de 
produção 

03 03 99 
Resíduos sem outras especificações 
(Outros resíduos da produção de 
pasta e papel) 

Resíduo, porque se assume 
não serem resíduos vegetais 
fibrosos (licenciamento RGGR 
- VE) 

NÃO  INC 

15 01 01 
Embalagens de papel e de cartão 
(Resíduos de papel e cartão não 
recicláveis) 

Resíduo (urbano) 

(licenciamento RGGR - VE) 
NÃO  INC 

19 12 01 
Papel e cartão (Resíduos de papel e 
cartão não recicláveis) 

Resíduo (licenciamento RGGR 
- VE) 

NÃO  INC 

20 01 01 
Papel e cartão (Resíduos de papel e 
cartão não recicláveis) 

Resíduo (urbano) 

(licenciamento RGGR - VE) 
NÃO  INC 

15 01 03 

Embalagens de madeira (Fragmentos 
de paletes de madeira no final do seu 
ciclo de vida, isentos de compostos 
orgânicos halogenados ou metais 
pesados, resultantes de tratamento 
com conservantes ou revestimentos e 
excluindo os resíduos de madeira 
provenientes de obras de construção 
e demolição) 

Resíduo (licenciamento RGGR, 
se não contaminada - VE) 

SIM, se não 
contaminada 

17 02 01 Madeira 
Resíduo - RCD (licenciamento 
RGGR, se não contaminada - 
VE) 

SIM, se não 
contaminada 

19 12 07 Madeira não abrangida em 19 12 06 
Resíduo (licenciamento RGGR, 
se não contaminada - VE) 

SIM, se não 
contaminada 

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37 
Resíduo (urbano) 
(licenciamento RGGR, se não 
contaminada - VE) 

SIM, se não 
contaminada 

20 01 08 
Resíduos biodegradáveis de cozinhas 
e cantinas 

Biorresíduos (resíduo urbano) 
licenciamento RGGR - VE) 

NÃO  INC 
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20 02 01 
Resíduos biodegradáveis 

(Podas de árvore e relva de jardins) 

Biorresíduos (resíduo urbano) 
licenciamento RGGR - VE) 

NÃO  INC 

20 03 02 Resíduos de mercados 
Biorresíduos (resíduo urbano) 
licenciamento RGGR - VE) 

NÃO  INC 

* VE – Valorização Energética 

Acresce que o licenciamento da produção de energia elétrica a partir de resíduos carece do respetivo 
licenciamento da atividade nos termos descritos para cada tipologia de combustível, conforme o previsto 
no Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de março, na sua atual redação. 

Caso o proponente venha a enquadrar o seu projeto e respetivo pedido de licenciamento ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho na sua atual redação, regulado pela Portaria n.º 76/2021, de 1 de 
abril, informa-se que apenas pode utilizar como combustível biomassa agrícola, a biomassa florestal 
residual e a resultante de culturas energéticas, conforme definidas no artigo 2.º do referido diploma. 

Mais se ressalva que a injeção na RESP da energia elétrica produzida na nova instalação carece de prévia 
reserva de capacidade a atribuir pelo operador de rede, que deve ser obtida previamente ao pedido de 
licenciamento, de acordo com o referencial de licenciamento escolhido e de acordo com a legislação que 
se encontre em vigor à data do pedido. 

Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e o local de implantação, bem como a avaliação 
efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, o conteúdo dos pareceres emitidos por entidades 
externas à Comissão de Avaliação e os resultados da consulta pública, consideraram-se como fatores 
determinantes para a decisão, a qualidade do ar/emissões atmosféricas e os recursos hídricos. 

No que se refere à qualidade do ar/emissões atmosféricas, os impactes na fase de construção estarão 
principalmente relacionados com as emissões de partículas em suspensão e devem ter baixa relevância, 
por não envolverem uma grande movimentação de terras. Ainda assim, dada a proximidade da área de 
intervenção a recetores sensíveis (cerca de 100 metros) são propostas medidas de minimização para a 
fase de obra. 

Por outro lado, as concentrações dos poluentes atmosféricos estimadas, por modelação, para a 
envolvente da área de intervenção, para a situação futura com a exploração do presente projeto, indicam 
um acréscimo pouco significativo face à situação atual, não sendo expectável que as emissões 
decorrentes do funcionamento do projeto venham a por em causa o cumprimento dos valores limite 
legislados para estes poluentes. 

As emissões gasosas da nova caldeira a biomassa serão descarregadas para a atmosfera através de uma 
chaminé que terá 50 metros de altura, o que permitirá garantir o cumprimento da altura mínima de 38,5 
metros, conforme a metodologia de cálculo definida na Portaria n.º 190-A/2018, de 2 de julho. 

A fonte de emissão associada à nova central a biomassa, sendo uma instalação de combustão abrangida 
pelo capítulo III e Anexo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, deve dar cumprimento, no 
mínimo, aos requisitos nele previstos, nomeadamente os valores limite de emissão (VLE), as respetivas 
condições de cumprimento e as frequências de monitorização. Por outro lado, estando a nova caldeira 
abrangida pelo capítulo I do mesmo diploma, deve adotar as melhores tecnologias disponíveis (MTD) e, 
consequentemente, cumprir os valores de emissão associados (VEA) a fixar no processo de licenciamento 
ambiental.  
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Ao nível dos recursos hídricos superficiais, verifica-se que na fase de construção podem ocorrer eventuais 
derrames acidentais de óleos provenientes da maquinaria e viaturas associadas à obra, os quais podem 
afetar a ribeira do Vale do Mestre e o rio Tejo. Em caso de tal ocorrência os impactes induzidos serão 
negativos e significativos, sendo contudo essa ocorrência pouco provável desde que implementadas as 
medidas de minimização constantes da presente decisão. 

Nesta fase pode ainda ocorrer o arrastamento de partículas sólidas afetando a qualidade das águas 
superficiais, sendo contudo o impacte negativo temporário e minimizável igualmente através da 
implementação das medidas previstas. 

Relativamente às águas residuais domésticas e industriais produzidas tanto na fase de construção, como 
na fase de exploração, os impactes associados serão negativos pouco significativos, uma vez que, dados 
os caudais em presença, o acréscimo de água residual não contribui para uma menor eficiência da ETARI. 

Salienta-se, no entanto, a necessidade de obter os TURH para descarga da ETARI e das águas pluviais 
contaminadas após tratamento, com origem nos parques de biomassa, bem como para todas as 
intervenções em domínio hídrico, nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio. 

Na fase de exploração, o consumo máximo de água, incluindo não só as instalações fabris da Caima, mas 
também da Caima Energia e da Bioeléctrica da Foz será de 6 150 000 de m3/ano, valor inferior ao volume 
autorizado na captação de água no rio Tejo, correspondente a 6 250 000 m3/ano. 

Em termos de condicionantes, deve ser prevista a implantação de um tanque de emergência com 
capacidade mínima de retenção equivalente a 10 horas de produção do complexo industrial, na área 
ocupada pelo estaleiro provisório, após a sua desativação, bem como apresentada e implementada uma 
solução de drenagem que abranja toda a área prevista para o parque de armazenagem de estilha e de 
resíduos dos toros, que encaminhe estas águas para o sistema de pré-tratamento existente, o qual deve 
estar dimensionado para a totalidade da área do parque em causa e eliminar a possibilidade de 
ocorrência de situações de extravasamentos para o arruamento (rua da Fábrica) que atravessa as 
instalações industriais. 

Por outro lado, os parques de rolaria devem ser dotados de rede de drenagem pluvial com 
encaminhamento das águas pluviais potencialmente contaminadas para um sistema de pré-tratamento 
que inclua a gradagem de sólidos grossos e finos, antes da descarga no meio hídrico (rio Tejo). 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os impactes associados à fase de construção 
relacionam-se fundamentalmente com a abertura de valas e caboucos para a instalação de fundações de 
elementos edificados e outras estruturas e ainda com a impermeabilização do solo. A natureza dos 
equipamentos a instalar não necessitará da execução de edificado com fundações muito profundas, 
bastando apenas a terraplenagem do terreno e construção de plataformas impermeáveis, pelo que as 
escavações serão pouco profundas e os impactes resultantes de uma eventual interseção do nível freático 
serão negativos, mas de reduzida magnitude e pouco significativos. 

Na fase de exploração, no que diz respeito à impermeabilização do solo, o impacte resultante na recarga 
do aquífero será negativo, mas de reduzida magnitude e pouco significativo, tendo em conta a reduzida 
área a impermeabilizar (5%), em comparação com a área fabril já impermeabilizada e com a área total de 
recarga da massa de água. 

Quanto aos impactes causados pela extração de água do rio Tejo, através da captação licenciada, 
considera-se que as variações do nível freático do aquífero devem ser monitorizadas em piezómetros 
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instalados na zona onde afloram os Terraços, em duas campanhas anuais (março e setembro).  

No que diz respeito aos impactes na qualidade das águas subterrâneas, o facto da área de armazenagem 
de rolaria nos parques de madeiras não estar impermeabilizada, nem coberta, pode causar impactes 
negativos e significativos, causados pela infiltração das respetivas águas de escorrência, que serão 
minoradas desde que implementadas as medidas de minimização constantes da presente decisão. 

Tendo em vista avaliar o impacte da infiltração das águas de escorrência nos recursos hídricos 
subterrâneos, o EIA propõe a monitorização periódica da qualidade das águas subterrâneas através da 
execução de piezómetros a instalar a montante e a jusante do perímetro fabril, monitorização com a qual 
se concorda.  

No que diz respeito às alterações climáticas, considera-se que o projeto se enquadra no cumprimento das 
principais linhas de orientação relativa à promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim 
para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às alterações 
climáticas. A concretização deste projeto contribuirá para alcançar as metas relativamente à produção de 
eletricidade a partir de fontes renováveis de energia e à redução de emissão de GEE. 

Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo o EIA apresentou os principais 
riscos identificados para a zona em estudo e como forma de reduzir os riscos associados a estes 
fenómenos o proponente indicou estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes 
riscos, o que se considera positivo. 

Considera-se pertinente aludir que na fase de desativação os materiais a remover devem ser 
transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que 
os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem dado que a transformação de 
resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redução das 
emissões de GEE.  

Relativamente ao ambiente sonoro, foram efetuadas avaliações acústicas, por laboratório acreditado, em 
3 locais na envolvente da unidade industrial, junto a recetores sensíveis (habitações). No decurso da 
avaliação de impactes, observam-se subidas expressivas do ruído particular da nova Central de biomassa 
relativamente à atual a desativar, nos períodos entardecer e noturno. Porém relativamente ao ruído 
ambiente, os acréscimos verificados são quase inexpressivos (0 ou 1 dB), o que indica a importância do 
contributo de outras fontes de ruído na zona, em especial tráfego rodoviário e restantes fontes da 
unidade industrial. Os valores limite de exposição continuam a ser cumpridos. 

Face aos valores de ruído residual medidos, (variáveis entre 47 e 57 dB(A)), concluiu-se que o critério de 
incomodidade estabelecido no Regulamento Geral do Ruído é cumprido. 

É proposto pelo EIA a implementação de um programa de monitorização que valide os resultados da 
avaliação e a conformidade legal com os níveis sonoros e de incomodidade máximos exigíveis nos 
recetores localizados na envolvente da nova central a biomassa, nas fases de construção e exploração, 
com o qual se concorda. 

Quanto aos solos e uso do solo, verifica-se que os solos existentes na área de intervenção do projeto 
correspondem a materiais de aterro, que foram importados para o local, aquando da instalação da 
unidade industrial da Caima. A capacidade de uso do solo é por isso desconhecida sendo, o mais certo, de 
capacidade de uso muito baixa e limitações muito severas. O uso do solo é essencialmente industrial. 

O projeto localiza-se em área que já se encontra atualmente terraplenada e compactada, tendo sido 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

15 

utilizada como parque de madeiras. Os impactes ambientais identificados para as várias fases do projeto 
consideram-se negativos e muito pouco significativos. 

No que se refere ao ordenamento do território, conclui-se que a pretensão é compatível com a Classe de 
Espaços Solo Urbano – Solos Urbanizados - Espaços de Atividades Económicas (artigos 42.º, 43.º e 44.º) do 
Regulamento do PDM de Constância. 

Relativamente às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, de referir que a pretensão não abrange 
solos da RAN e não tem interferência com as áreas de REN. 

Relativamente à ecologia e biodiversidade, verifica-se que a área direta de implantação do projeto, 
incluindo a área de implantação do estaleiro, encontra-se integralmente artificializada e 
impermeabilizada, não apresentando qualquer tipo de relevância ecológica. 

A área de influência direta do projeto não apresenta interação com nenhuma área sensível ou 
classificada. Também não foram identificados habitats prioritários constantes da Diretiva Habitats, nem 
identificadas espécies de flora RELAPE - Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 
Extinção. 

Prevê-se que os impactes da fase de construção sejam pouco significativos, tal como os impactes da fase 
de exploração, uma vez que a comunidade natural convive atualmente com as perturbações expetáveis. 

Ao nível da socioeconomia, refira-se que não obstante a pressão sobre a disponibilidade de biomassa 
florestal, decorrente da instalação da nova central a biomassa, o plano de ação para 10 anos visando a 
sustentabilidade a prazo dos aprovisionamentos da nova central a biomassa da Caima Energia, elaborado 
pela Centro de Biomassa para a Energia (CBE) e disponibilizado pela Caima Energia, permite concluir pela 
sustentabilidade do abastecimento da central. 

No entanto e por forma a garantir a sustentabilidade a prazo, considera-se de fulcral importância a 
monitorização anual do plano de abastecimento a 10 anos, de forma a garantir e otimizar o sustentável 
abastecimento da central. 

No que diz respeito à saúde humana, verifica-se que os impactes gerados são reduzidos, de natureza 
negativa, temporários e reversíveis, tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

Igualmente, verifica-se que a análise de risco incluída no EIA integra a avaliação dos acidentes mais graves 
que podem ocorrer na nova Central a Biomassa com potenciais riscos para a saúde humana, concluindo 
que os potenciais acidentes associados a incêndio e explosão, na fase de exploração, não apresentam 
riscos com significado para as populações próximas, já que ficarão circunscritos ao interior da área do 
Complexo Industrial da Caima. 

De referir ainda que no âmbito da consulta pública foram recebidas 8 exposições de entidades e 
particulares. As preocupações e questões suscitadas nessa sede foram devidamente consideradas na 
avaliação efetuada, tendo sido contempladas para efeitos da presente decisão. As matérias em causa se 
também consideradas aas decisões posteriores de licenciamento ambiental e de licenciamento nos 
termos do Regime Geral de Gestão de Resíduos. 

Face ao exposto, ponderados os impactes do projeto e considerando que os impactes negativos 
identificados são, na sua generalidade, pouco significativos e minimizáveis, emite-se decisão favorável ao 
projeto da “Nova Central a Biomassa da Caima Energia”, para a utilização como combustível dos resíduos 
com os códigos LER 02 03 01 e 02 07 01 (não incluídos no âmbito da aplicação do nRGGR), condicionada 
ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. Emite-se igualmente decisão 
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favorável à utilização como combustível dos resíduos abrangidos pela definição de biomassa com os 
códigos LER 02 03 04, 02 07 02, 02 07 04, 03 03 10, 03 03 11, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07 e 20 01 38, 
condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento, devendo, 
contudo, ser previamente objeto de licenciamento ao abrigo do Regime Geral de Gestão de Resíduos, 
enquanto operação de valorização energética. 

Emite-se também decisão desfavorável para a utilização como combustível dos resíduos não abrangidos 
pela definição de biomassa com os códigos LER 03 03 99, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01, 20 01 08, 20 02 01 
e 20 03 02. 

 

Condicionantes 

1. Obter licenciamento ao abrigo do Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), publicado no Anexo I 
do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua atual redação, previamente à utilização 
como combustível na nova Central a Biomassa, dos resíduos com o código LER 02 03 04, 02 07 02, 02 
07 04, 03 03 10, 03 03 11, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07 e 20 01 38. 

2. Garantir que a instalação é implementada tendo em consideração a necessidade de dar cumprimento 
às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) identificadas nos seguintes documentos:  

 Conclusões MTD do BREF LCP, com vista ao alcançar nomeadamente dos VEA-MTD aí 
definidos; 

 BREF/Conclusões MTD dos BREF transversais aplicáveis.  

3. Monitorizar anualmente o plano de abastecimento a 10 anos visando a sustentabilidade a prazo dos 
aprovisionamentos da nova central a biomassa da Caima Energia, elaborado pela Centro de Biomassa 
para a Energia (CBE), de forma a garantir e otimizar o sustentável abastecimento da nova central a 
biomassa. 

4. Implementar uma solução de drenagem e tratamento adequado das águas pluviais potencialmente 
contaminadas geradas na totalidade da área do parque de estilha e do parque de armazenamento 
das aparas dos toros (“parque de biomassa”) e nas áreas dos parques de madeira/rolaria.  

5. Construir, no prazo de oito meses após a entrada em funcionamento da Nova Central de Biomassa, 
um tanque de emergência para águas residuais indevidamente tratadas com capacidade mínima de 
retenção das águas residuais produzidas em 10 horas de laboração do complexo industrial. Dadas as 
condicionantes de inundabilidade da área do complexo industrial, este tanque de emergência, a 
construir, deve localizar-se na área a ocupar pelo estaleiro provisório, após a sua desativação.  

6. Implementar uma solução construtiva que permita o livre escoamento das águas em situação de 
inundação, no que respeita a todos os parques de armazenamento de estilha e de madeiras e que, 
cumulativamente, impeça o arrastamento dos materiais aí armazenados.  
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Elementos a apresentar  

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, previamente ao 
licenciamento ou autorização do projeto, os seguintes elementos: 

1. Projeto de solução de drenagem e tratamento adequado das águas pluviais potencialmente 
contaminadas geradas na totalidade da área do parque de estilha e do parque de armazenamento 
das aparas dos toros (“parque de biomassa”) e nas áreas dos parques de madeira/rolaria. 

2. Projeto de solução construtiva, incluindo o respetivo cronograma de execução, que permita o livre 
escoamento das águas em situação de inundação, no que respeita a todos os parques de 
armazenamento de estilha e de madeiras e que, cumulativamente, impeça o arrastamento dos 
materiais aí armazenados.  

3. Demonstração do cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 
maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, no que se refere ao 
eventual corte de sobreiros ou azinheiras. Para o efeito, deve ser apresentada a representação 
gráfica dos exemplares a afetar, assim como disponibilizar cartografia digital em formato shapefile 
(no sistema de coordenadas PT-TM06-ETRS89) com representação das várias 
infraestruturas/construções propostas e com a clara identificação de quais os sobreiros a manter e a 
abater, respetivas medidas de PAP, com todas as manchas individualizadas, com indicação da área 
(em hectares) e n.º de sobreiros/azinheiras por mancha (quando a distância entre elas seja > 20m). 
Aplicando o critério usado no Inventário Florestal Nacional, para que 2 áreas ocupadas com 
sobreiro/azinheira possam ser consideradas como constituindo uma única mancha, a distância 
euclidiana mais curta entre as duas tem de ser igual ou inferior a 20 metros. 

Deverão ser tidas em conta todas as árvores que inevitavelmente possam vir a sofrer danos no seu 
sistema radicular, tronco ou copa, nomeadamente por escavações, movimentação de terras e 
circulação de viaturas. 

 

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser 
produzidos pelo proponente, para execução do projeto.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 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 integrar no projeto 

1. Acautelar a seleção preferencial de equipamentos de climatização que utilizem gases fluorados com 
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menor potencial de aquecimento global ou mesmo equipamentos que utilizem fluídos naturais. 

2. Assegurar a não introdução de barreiras físicas aos movimentos normais de determinados grupos 
faunísticos, devendo ser assegurada a continuidade e conectividade ecológica, através da 
renaturalização de áreas artificializadas e da instalação de passagens para a fauna, na implementação 
ou beneficiação de infraestruturas lineares (e.g. rede viária), instalação de vedações, ou outro tipo de 
infraestruturas, sendo que a sua localização e distância entre si devem ser definidas em função dos 
diferentes grupos faunísticos existentes no território.  

3. Instalar ou manter núcleos de vegetação natural e sebes vivas, e cortinas arbóreas, constituídas por 
espécies de plantas lenhosas e herbáceas autóctones, para abrigo e alimentação da fauna.  

Medidas para a fase prévia à execução das obras 

4. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na freguesia de Constância, onde se localiza o projeto. A informação 
disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, 
respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente em relação às 
acessibilidades, serviços e ocupações do subsolo, entre as principais. 

5. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. 

6. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais 
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso 
dos trabalhos. 

7. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de todas as atividades 
construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 
fase da execução das obras e respetiva calendarização. Assim, o PGA deve incluir o Plano de Obra, o 
Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Acessibilidades, e o Plano 
de Desativação de Estaleiro e Áreas Afetas à Obra, para além de um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) das obras. 

8. Monitorizar o estado das vias de circulação, com especial incidência na N3-9, de forma a inferir 
necessidades de repavimentação como forma de prevenção de acidentes. 

9. Efetuar a correta delimitação e sinalização do acesso à Caima, no sentido de evitar a ocorrência de 
acidentes, sobretudo no entroncamento da N3-9 com o acesso às instalações. 

10. Dar conhecimento do projeto, das ações que serão levadas a cabo e respetiva calendarização, ao 
Serviço Municipal de Proteção Civil e ao Gabinete Técnico Florestal de Constância, de modo a 
possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, bem como uma eventual atualização dos 
correspondentes Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil e dos Planos Municipais de 
Defesa da Floresta contra Incêndios. 

11. Equacionar alternativas que salvaguardem a passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência, 
dando particular atenção ao eventual aumento do fluxo de trânsito provocado pela movimentação de 
veículos afetos às obras. 

12. Alertar as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil do início dos trabalhos, 
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nomeadamente os corpos de bombeiros locais e o Serviço Municipal de Proteção Civil. 

13. Atualizar o Plano de Emergência Interno da instalação, identificando os riscos, procedimentos e ações 
para dar resposta a situações de emergência no interior da central, que possam colocar em risco a 
segurança das populações vizinhas. 

Medidas para a fase de execução da obra 

14. Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com os regulamentos existentes para este tipo de 
infraestrutura temporária, designadamente, entre outros, no que se refere às condições de higiene e 
segurança. 

15. Assegurar o cumprimento das normas de segurança vigentes no eventual armazenamento de 
matérias perigosas no espaço físico do estaleiro. Os locais de armazenamento devem estra 
devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, explosão ou 
incêndio. 

16. Estudar cuidadosamente o esquema de desvios de serviços e de ocupações de subsolo 
eventualmente intercetados nas áreas afetas à obra, assegurando o seu funcionamento e a sua 
manutenção durante a duração desta, se aplicável. 

17. Adotar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento de 
equipamentos não originem focos de incêndio nas áreas florestais existentes na envolvente. 

18. Todas as atividades construtivas devem ser estritamente limitadas às áreas de intervenção. 

19. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de 
modo a minimizar o volume de terras sobrantes. 

20. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados 
em locais com características adequadas para depósito. 

21. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até poderem ser encaminhados para destino final 
adequado. 

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

23. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento. 

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

25. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, ou recorrer a terras de empréstimo, a 
seleção dos locais a intervir deve excluir as seguintes áreas e considerar as condicionantes e 
restrições apresentadas no EIA (figuras IV.68 a IV.71): 

 Áreas do domínio hídrico; 
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 Áreas inundáveis; 

 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

 Perímetros de proteção de captações; 

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património. 

26. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da obra, incluindo os locais de 
depósito e de empréstimo. Na situação em apreço serão utilizados os acessos atuais à Caima, pelo 
que não se prevê a necessidade de abertura de novos acessos ou melhoramento dos existentes. Caso 
tal não se verifique, as eventuais obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as 
alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

27. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

28. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos seus utilizadores. 

29. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

30. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

31. Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra, de 
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de 
contaminação dos solos e das águas, bem como evitar situações de deficiente carburação e, 
consequentemente, emissões excessivas de gases e matéria particulada. 

32. Os abastecimentos de combustível e/ou mudanças de óleos ou outros lubrificantes terão de ser 
efetuados em local devidamente impermeabilizado e preferencialmente coberto. 

33. Otimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre, 
de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar. 

34. Limitar a velocidade de circulação dos veículos. 

35. Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas zonas de trabalho, nos 
acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de inertes. 

36. Realizar a limpeza regular das áreas afetas à obra, para evitar a acumulação e ressuspensão de 
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poeiras. 

37. Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de materiais, 
especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificação da carga e adoção de menores 
alturas de queda na descarga). 

38. Efetuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, em geral de quaisquer 
materiais pulverulentos, em contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras. 

39. As atividades ruidosas temporárias não devem realizar-se nas proximidades de hospitais e 
estabelecimentos similares, de escolas nos períodos de funcionamento, e de edifícios de habitação 
aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20:00 h e as 08:00 h. 

40. Selecionar veículos e maquinaria de apoio à obra em respeito pelo especificado no Anexo V do 
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro. 

41. Garantir que os veículos afetos à obra são homologados no que aos níveis de emissões sonoras se 
refere, de acordo com o Decreto-Lei n.º 19/2009, de 15 de Janeiro. 

42. Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos que causem menor ruído e vibrações. 

43. Os equipamentos a utilizar em obra devem apresentar homologação acústica nos termos da 
legislação aplicável e encontrar-se em bom estado de conservação/manutenção. 

44. Insonorizar a maquinaria de apoio à obra que gere mais ruído, recorrendo-se, por exemplo, à 
utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de pressão de ar 
(compressores, perfuradores, gruas). 

45. As viaturas em circulação ou utilização devem estar equipadas com os dispositivos adequados de 
proteção contra o ruído (cabine, escape de gases ou outros), de modo a evitar situações de ruído 
elevado. 

46. O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deve ser previamente planeado e 
organizado, de forma a minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais mais sensíveis, 
afastando aquele tráfego dos aglomerados urbanos. 

47. Insonorizar e isolar adequadamente, caso se justifique, as áreas situadas em espaço aberto onde se 
desenvolvem atividades de construção que gerem elevado ruído, através da sua delimitação com a 
implantação de painéis acústicos. 

48. Introduzir, sempre que necessário, medidas de proteção acústica suplementares e/ou aferir as já 
implementadas, justificadas com base nos resultados de monitorização a desenvolver e de modo a 
minimizar o aumento dos níveis de ruído no estaleiro e nas zonas adjacentes à obra. 

49. Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro devem ser recolhidos seletivamente em frações 
compatíveis com o destino final ambientalmente mais adequado, devendo ser acondicionados e 
armazenados de acordo com as boas práticas recomendáveis neste domínio, e mantidos em boas 
condições, de forma a não se degradarem nem se misturarem com resíduos de natureza distinta. 

50. Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais onde são gerados, em 
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação das 
frações recicláveis e o seu envio para os correspondentes circuitos de gestão. 

51. Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer outros resíduos 
suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das águas pluviais devem ser 
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cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes 
adequados. O pavimento deve ser impermeabilizado e dispor de rede de drenagem independente, 
com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. Os locais 
devem ser de acesso condicionado. 

52.  As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos lubrificantes, onde 
possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, devem ser pavimentadas, dotadas de rede de 
drenagem independente, com sistema de retenção, para posterior condução a tratamento. 

53. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 
base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

54. Interditar a descarga no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou perigosas (óleos, lubrificantes 
combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra). 

55. Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas operações de 
manuseamento, como de armazenagem ou transporte), deve ser assegurada a limpeza imediata da 
zona. No caso de derrames de óleos, novos ou usados, deve recorrer-se a produtos absorventes, 
sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos trabalhadores incumbidos da limpeza do 
produto derramado. 

56. Os trabalhadores devem utilizar equipamentos de proteção individual adequados. 

57. Implementar um sistema de drenagem de todas as águas residuais domésticas e industriais das áreas 
de estaleiro, com ligação às redes de águas residuais, mediante parecer favorável da APA-ARHTO. Em 
alternativa, pode ser implementado um sistema de drenagem de todas as águas residuais domésticas 
e industriais das áreas de estaleiro, a ligar a tanque(s) de retenção, para posterior trasfega para 
sistema de tratamento no exterior. 

58. Adotar soluções de iluminação artificial que privilegiem a utilização de formas racionais de energia, 
mas também a orientação da iluminação. Assim, tanto quanto possível e sobretudo nas estruturas 
mais elevadas, a iluminação não deve ser direcionada para o exterior da unidade. 

59. A iluminação exterior deve ser indireta e minimizar a reflexão. Não deve ser utilizada iluminação de 
elevada intensidade, brilho ou cor. Não devem existir pontos de luz em movimento ou intermitentes. 
Os pontos de luz devem ser integrados através da utilização da vegetação, de forma a evitar 
visibilidade noturna de longo alcance que possa nomeadamente afetar as áreas naturais envolventes. 

60. Devem ser criados canteiros para manutenção de espécies arbustivas e herbáceas autóctones, 
promovendo entre outras a presença de espécies polinizadoras. 

61. Adotar tintas de cores neutras e sem brilho na pintura das áreas exteriores, devendo as zonas 
envidraçadas para o exterior ser antirreflexo. 

62. Efetuar o acompanhamento arqueológico contínuo de todas operações que impliquem revolvimento 
do solo, sejam raspagens do solo, terraplanagens, escavações, abertura de caboucos ou outras.  

63. Preconizar as medidas de minimização que vierem a ser consideradas necessárias na sequência do 
surgimento de novos dados no decurso da obra, de modo a proteger e/ou valorizar elementos de 
reconhecido interesse patrimonial. 

64. Promover o recurso a mão-de-obra/serviços de empresas locais. 

65. Evitar/interditar a circulação de máquinas e camiões afetos à obra nos arruamentos envolventes, 
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nomeadamente no interior da povoação de Couto das Areias. 

66. Delimitar no terreno uma faixa de 3 metros de largura, com 1,5 metros para cada lado do eixo 
longitudinal do emissário de águas residuais que se desenvolve na zona prevista para a Nova Central 
a Biomassa, interditando nessa faixa a mobilização de solo a mais de 50 cm de profundidade, bem 
como a realização de qualquer construção ou edificação. 

Medidas para a fase final de execução da obra 

67. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem do 
estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes 
do início dos trabalhos. 

68. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos, incluindo a 
N3-9. 

69. Assegurar a reposição e/ou substituição de infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
eventualmente existentes nas zonas da obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetados no 
decurso da mesma. 

70. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afetados pelas obras de construção. 

71. Assegurar a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível de compactação, 
drenagem natural e coberto vegetal protetor contra a erosão) nas áreas de estaleiro, unidades de 
apoio à obra, bem como nos acessos de obra e áreas envolventes eventualmente afetadas. 

72. Proceder à reposição paisagística de todas as áreas afetadas pela obra como, por exemplo, o 
estaleiro, depósitos de terras e parque de máquinas. 

Medidas para a fase de exploração 

73. Devem ser mantidas as MTD aplicáveis à instalação, listadas no documento de referência para o setor 
de atividade (BREF LCP) e/ou das medidas/técnicas equivalentes - “Conclusões sobre as Melhores 
Técnicas Disponíveis para as grandes instalações de combustão, nos termos da Diretiva 2010/75/EU 
do Parlamento Europeu e do Conselho”, publicadas na Decisão de Execução (EU) 2017/1442 da 
Comissão, a 17/08/2017. 

74. A instalação deve manter um nível de emissão de poluentes para o ar e para a água em consonância 
com os Valores de Emissão Associados ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis (VEA-MTD) tal como 
definidos nas “Conclusões sobre as Melhores Técnicas Disponíveis para as grandes instalações de 
combustão, nos termos da Diretiva 2010/75/EU do Parlamento Europeu e do Conselho”, publicadas 
na Decisão de Execução (EU) 2017/1442 da Comissão, a 17/08/2017. 

75. Implementar um Sistema de Alerta Próprio (SAP) e complementar o Plano de Emergência Interno e o 
Plano de Emergência de Proteção Civil do complexo industrial da instalação com medidas e 
procedimentos a adotar em caso de ocorrência de cheia, nomeadamente prever a 
comunicação/articulação com o Sistema de Vigilância e Alerta e agentes de proteção civil, para rápida 
atuação em cenário de previsão de aproximação e de ocorrência de cheias e inundações, a existência 
de cenários de restrição de áreas e operações em função da progressão de cotas de cheia – cenário 
de baixo risco, com operação normal e restrição pontual ao acesso de funcionários, cenário de médio 
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risco, com limitação de áreas operacionais e restrição à produção, e cenário de alto risco, com 
paragem da produção, entre outros. 

76. Efetuar um rigoroso controlo dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água, com o objetivo 
de reduzir ao mínimo possível perdas por fugas.  

77. Sensibilizar os trabalhadores para a vigilância e reporte de eventuais perdas, bem como para a 
adoção de práticas que permitam a racionalização dos consumos de água nas diversas atividades 
desenvolvidas no complexo. 

78. No âmbito do plano de redução dos consumos de água em curso, avaliar e implementar medidas de 
gestão das águas pluviais no complexo. 

79. Proceder à erradicação de Cana (Arundodonax) nos terrenos da Caima situados na zona ripícola/leito 
de cheia, seguida do plantio de espécies arbóreas de Salgueiro (Salixatrocinerea), Freixo 
(Fraxinusangustifolia), Olmo (Ulmusminor) e Amieiro (Alnus glutinosa). 

80. Salvaguardar medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do 
Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro, dando cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2015, 
de 3 de julho, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, em concreto, o 
Manifesto de abate, desramação e circulação de madeira de coníferas, previsto no seu artigo 6.º. 

81. Recorrer, sempre que possível, a mão-de-obra local e promover as ações de formação necessárias ao 
adequado desempenho das funções requeridas. 

82. Minimizar a produção de resíduos e providenciar os meios necessários à sua recolha seletiva e 
armazenagem temporária, quer nas áreas industriais, quer nas áreas sociais (ecopontos), 
privilegiando a sua valorização face à deposição em aterro. 

83. Apresentar um relatório de vistoria, no prazo de um mês após a ocorrência de um evento de 
inundação na área do complexo industrial, com a caracterização dos danos decorrentes e proposta de 
medidas de recuperação visando diminuir os riscos para pessoas, bens e para o ambiente. 

84. Em caso de derrame acidental providenciar a limpeza imediata da zona, utilizando os procedimentos 
adequados ao tipo de derrame. As águas resultantes das lavagens de derrames de substâncias 
nocivas devem ser conduzidas para tratamento na ETARI (desde que não coloquem em causa o 
processo de tratamento e que o mesmo seja adequado para as substâncias derramadas) ou devem 
ser tratados como resíduo e encaminhados para destino final adequado. 

85. Manter a rede de drenagem das águas pluviais não contaminadas limpa. 

86. Assegurar a limpeza/manutenção dos sistemas de drenagem de forma a evitar eventuais 
contaminações. 

87. Assegurar a manutenção do sistema de drenagem das águas pluviais potencialmente contaminadas, 
incluindo os respetivos sistemas de pré-tratamento. 

88. Garantir que não há ocupação da faixa de servidão de domínio público hídrico de 10 m, de ambas as 
margens, contados a partir da crista do talude da ribeira do Vale do Mestre. 

89. Assegurar que o armazenamento da biomassa é efetuada unicamente nas áreas licenciadas para o 
efeito, não sendo permitida a ocupação de áreas localizadas em zona inundável, quer dentro quer 
fora do complexo industrial, por uma questão de salvaguarda e de proteção de pessoas e bens. 

90. Promover a comunicação aberta e eficaz com a população, assegurando o envolvimento ativo e 
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construtivo por parte dos diferentes grupos-alvo. 

91. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente, de modo a garantir a existência de uma 
faixa de segurança contra incêndios, no âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial legalmente 
aplicáveis, nomeadamente do Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo. 

92. Melhorar os procedimentos de registo e controlo separados de água na Caima, de modo a ser 
possível uma gestão eficiente deste recurso. 

93. Efetuar o registo mensal dos quantitativos de resíduos produzidos, com indicação da sua origem, 
classificação LER e do respetivo destino. 

94. Preencher e compilar as guias de acompanhamento de resíduos, sempre que seja efetuado o seu 
transporte para valorização ou eliminação em entidade externa. 

95. Obter os comprovativos de licenciamento dos transportadores e dos destinatários dos resíduos a 
valorizar ou eliminar no exterior. 

Medidas para a fase de desativação  

96. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve ser apresentado, 
no último ano de exploração do projeto, um plano de desativação pormenorizado contemplando 
nomeadamente:  

 Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível 
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 
em vigor;  

 Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;  

 Destino a dar a todos os elementos retirados, assegurando que os materiais a remover devem 
ser transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente 
licenciados para que os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem dado 
que a transformação de resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia 
circular, contribui para a redução das emissões de GEE; 

 Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

 Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Programas de monitorização 

1. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

O Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro pretende validar os pressupostos e resultados da 
avaliação e a conformidade legal com os níveis sonoros e de incomodidade máximos exigíveis nos 
recetores localizados na envolvente da nova central a biomassa, nas fases de construção e exploração. 

Tendo em conta os objetivos preconizados, o Plano de Monitorização deve: 

 Permitir avaliar e confirmar a eficácia das medidas de minimização dos impactes negativos 
previstos; 
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 Detetar a existência de situações anómalas face aos limites estabelecidos na legislação em vigor; 

 Equacionar a necessidade de implementar outras medidas e ações corretivas; 

 Obter informações adicionais, a serem utilizadas posteriormente na reavaliação dos impactes e na 
redefinição das medidas minimizadoras propostas, se necessário. 

O Plano de Monitorização, que se apresenta de seguida, identifica os locais de monitorização, a 
frequência de amostragem, os meios necessários, entre outros elementos, que permitem a avaliação do 
ruído ambiente, na envolvente do projeto, nas suas fases de construção e de exploração. 

Parâmetros a Monitorizar 

Fase de construção: Durante a fase de construção, a monitorização consistirá na medição in situ, junto 
dos recetores sensíveis, dos valores do nível sonoro equivalente (LAeq) no período entardecer (20h00 - 
23h00) e noturno (23h00 - 07h00)), definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, durante as 
atividades consideradas mais ruidosas e caso estas estejam enquadradas por uma Licença Especial de 
Ruído com duração superior a um mês, com vista a avaliar o cumprimento dos limites definidos no n.º 5 
do artigo 15.º do mesmo diploma. 

Fase de exploração: Com vista a determinar o critério de incomodidade e o critério de exposição máxima, 
definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, as campanhas de monitorização a realizar, na fase 
de exploração, consistirão na medição in situ dos valores do nível sonoro equivalente (LAeq) residual (na 
ausência do ruído resultante das atividades de exploração) e ambiental (com as atividades a decorrer), 
nos três períodos de referência (diurno (07h00 - 20h00), entardecer (20h00 - 23h00) e noturno (23h00 - 
07h00)), com posterior cálculo do indicador de referência Lden. 

Locais de amostragem 

Os locais onde devem ser efetuadas as monitorizações correspondem aos recetores sensíveis avaliados na 
caracterização da Situação de Referência, como assinalado nas figuras incluídas no Anexo III do EIA, e 
noutros locais que eventualmente possam ser afetados, quer na fase de construção, quer na de fase de 
exploração do Projeto. 

No caso da ocorrência de reclamações por parte de outros recetores na envolvente, o programa de 
monitorização deve contemplar esses pontos, de modo a avaliar a influência do Projeto nesses locais. 

Frequência de Amostragem 

Fase de construção: A verificação dos níveis sonoros emitidos durante a fase de construção deve ser 
realizada durante as atividades consideradas mais ruidosas, nomeadamente nas intervenções nos 
elementos edificados (escavações e construções), caso estas se desenvolvam nos períodos entardecer e 
noturno com uma duração superior a 30 dias. 

Fase de exploração: Após realização de uma campanha representativa de um ano, na sequência da 
entrada em funcionamento da nova central a biomassa, é considerada suficiente a realização de 
campanhas de medição de ruído ambiental sempre que ocorrerem alterações significativas na instalação 
ou na sua envolvente, que possam ter implicações ao nível do ruído. 

No caso da ocorrência de reclamações por parte das populações vizinhas, deve promover-se uma 
campanha de avaliação do ambiente sonoro nos pontos de conflito e uma revisão do presente plano, se 
justificável. 

Deverá ser assegurada a representatividade das amostragens, do período de laboração de um ano, para a 
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avaliação do critério de exposição, e do mês mais crítico do ano, para o critério de incomodidade. 

Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

As monitorizações serão efetuadas através de medições in situ, que corresponderão a uma monitorização 
direta por amostragem no espaço e discreta no tempo. 

A equipa responsável pela monitorização deve ser composta por técnicos devidamente capacitados e 
experientes, sendo que, conforme definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, a entidade 
responsável pela monitorização deve ser acreditada no âmbito do Sistema Português da Qualidade. 

A monitorização do ambiente sonoro será efetuada seguindo o método descrito nas normas Portuguesas 
aplicáveis, designadamente NP ISO 1996-1:2019 e NP ISO 1996-2: 2019, bem como as disposições 
aplicáveis incluídas no Guia prático para medições de ruído ambiente, julho 2020, Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

Durante a realização das medições serão efetuadas contagens de tráfego (número de veículos ligeiros e 
pesados), bem como o levantamento de outras fontes de ruído em atividade no momento das medições. 

Os equipamentos usados nas monitorizações devem ser do tipo Sonómetro Integrador de Classe 1, 
aprovados pelo Instituto Português da Qualidade e calibrados por Laboratório Primário de Acústica. 

O tratamento dos dados deve ser efetuado com o maior rigor e de forma expedita, tendo por base a 
normalização aplicável, de modo a proporcionar resultados fiáveis, credíveis e correlacionáveis com as 
características que se pretendem observar. 

O tratamento dos dados deve também fornecer resultados que potenciem a obtenção de conclusões 
sustentadas e, se necessário, definir medidas corretivas e/ou complementares. 

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados do programa de 
monitorização 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com os limites 
legais definidos, devem ser equacionadas medidas de minimização complementares, assim como a 
revisão do programa de monitorização. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do programa de 
monitorização 

Após cada campanha de monitorização (até 30 dias), será elaborado um Relatório de Monitorização, de 
acordo com a estrutura apresentada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro. 

O Plano de Monitorização pode ser revisto, no sentido de uma maior ou menor abrangência, em função 
dos resultados obtidos nas campanhas de medição e descritos nos Relatórios de Monitorização. 

2. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Objetivo 

Avaliar a evolução da quantidade e da qualidade da água subterrânea do aquífero a nível local. 

Quantidade 

Locais de amostragem 

Piezómetros a construir P7PM1, P7PJ1 e o P7PJ2. 

Parâmetros a medir 

Nível Piezométrico (NP). 
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Frequência de amostragem 

Semestral. Duas campanhas, uma em março (Época de Águas Altas) e outra em setembro (Época de Águas 
Baixas). 

Critérios de Avaliação 

Evolução temporal dos níveis e curvas de tendência. 

Duração do Plano 

Fases de construção e de exploração.  

É de referir que as medições dos níveis devem ser acompanhadas dos valores da precipitação mensal 
ocorrida no semestre anterior e registados numa estação meteorológica próxima. 

Qualidade 

Parâmetros a determinar 

pH, Temperatura, Condutividade, SST, CQO, CBO5, Oxigénio dissolvido (% de saturação), oxidabilidade, 
Nitratos, Azoto Amoniacal, Fósforo total, Azoto total, Sulfatos, Cloretos, Arsénio total, Cádmio total, 
Chumbo total, Crómio total, Mercúrio total, Níquel total, Zinco total, Fenóis, Cobre, Ferro, Manganês, 
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, coliformes fecais, coliformes totais e estreptococos fecais. 

Frequência de amostragem 

Semestral. Duas campanhas, uma em março (Época de Águas Altas) e outra em setembro (Época de Águas 
Baixas). 

Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e 
acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deve ser decidida consoante o caso, de modo a 
despistar as causas prováveis das alterações verificadas.  

Caso ocorra algum acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas subterrâneas, 
deve ser desenvolvido um programa de monitorização que permita acompanhar a evolução, sobretudo da 
qualidade, dos recursos hídricos subterrâneos na área. 

Locais de amostragem 

5 Piezómetros a executar, dois a montante e três a jusante da área do parque de madeiras da Caima, 
localizados segundo as coordenadas indicadas no quadro seguinte e como se mostra na figura seguinte, 
ambos extraídos do EIA (Fonte: Aditamento). 

Quadro 2 - Pontos de amostragem da qualidade da água subterrânea na área do parque de 
madeiras (extraído do Aditamento ao EIA) 
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Figura 1 - Localização dos pontos de monitorização da qualidade da água subterrânea na área do 
parque de madeiras (extraída do Aditamento ao EIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração do Plano 

Fase de construção e nos seis primeiros anos da fase de exploração, sendo posteriormente avaliada a 
necessidade da sua continuidade, de acordo com os resultados obtidos. 

Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários  

A amostragem deve ser realizada por pessoal especializado e deve obedecer às normas técnicas vigentes 
e aplicáveis, com os devidos cuidados no manuseamento e acondicionamento das amostras. As 
determinações analíticas devem ser efetuadas por laboratórios acreditados para proceder às análises 
para os parâmetros selecionados. Os métodos analíticos devem observar o disposto no Decreto-Lei nº 
83/2011 de 20 de junho, nomeadamente o disposto no n.º 2, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 
20 de junho, relativamente à relação de grandeza entre os Limites de Quantificação (LQ) do método e os 
valores limite da legislação aplicável (VMR, VMA ou outro). 

Métodos de Tratamento dos Dados  

A avaliação da qualidade da água subterrânea e identificação de eventuais situações de contaminação 
deve ser efetuada através da comparação dos resultados analíticos que vierem a ser obtidos com os 
limiares e normas de qualidade apresentados no PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste. No caso das 
substâncias para as quais ainda não foram definidos esses limiares, devem ser considerados os valores de 
referência definidos no anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e os valores paramétricos 
estabelecidos no anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
92/2010, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.  

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, respetivas Datas de Entrega e Critérios para a Decisão 
sobre a Revisão do Programa de Monitorização 

A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará as campanhas de amostragem, de modo a 
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possibilitar uma atuação atempada, em caso de se detetarem situações críticas e/ou de incumprimento. 

A estrutura deve obedecer ao disposto na Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro.  

Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização devem ser definidos 
consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas. 

O programa de monitorização pode também ser revisto na sequência de estudos a desenvolver, ou em 
função de legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e critérios. 

Acresce ainda que os resultados da monitorização devem ser fornecidos em suporte informático, em 
formato com extensão “.xls” ou “.xlsx” ou outro, desde que compatível com o formato Excel. 

3. Programa de Monitorização das Emissões atmosféricas  

A fonte de emissão associada à nova central a biomassa deve dar cumprimento, no mínimo, aos requisitos 
previstos no capítulo III e Anexo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, nomeadamente os 
valores limite de emissão (VLE), as respetivas condições de cumprimento e as frequências de 
monitorização.  

A comunicação dos resultados da monitorização em contínuo e pontual das emissões para atmosfera 
deve ser feita em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, tal como o 
reporte anual da informação constante no Anexo V da Portaria n.º 221/2018, de 1 de agosto, e dos dados 
anuais desta nova caldeira (GIC), na forma de relatório anual de dados integrados E-PRTR/LCP. 
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