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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Projeto de alteração do CIRVER SISAV 

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, na sua atual 
redação  

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(concelho e freguesia) 

Instalação do CIRVER SISAV, no Eco-Parque do Relvão, na freguesia da 
Carregueira, concelho da Chamusca 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Não são afetadas áreas identificadas como sensíveis 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 SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A. 

Entidade licenciadora 
Membro do governo responsável pela área do ambiente, nos termos do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro, competência delegada na 
Secretaria de Estado do Ambiente, nos termos do Despacho n.º 12149-A/2019 

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

 

Descrição sumária do projeto 

O CIRVER SISAV desenvolve a sua atividade no sector de tratamento de resíduos e é constituído por um 
conjunto de instalações integradas de gestão de resíduos onde se inclui a instalação de confinamento final 
dos resíduos não suscetíveis de valorização.  

O estabelecimento organiza-se processualmente e espacialmente por unidades, apresentando-se no 
Quadro 1 as suas unidades funcionais, operações de tratamento e respetivas capacidades máximas 
instaladas. 

Quadro 1 - Unidades funcionais, operações de tratamento e capacidades máximas – CIRVER SISAV 

Unidade funcional 
Operações de 

tratamento 
Capacidade máxima instalada 

(Ton/dia) 

U10 – Unidade de descontaminação de solos 
R5 

438 
R10 

U20 – Unidade de estabilização R10 657 
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U100 – Unidade de classificação, triagem e transferência - 392 

U100 A – Subunidade de classificação, triagem e 
transferência 

R12 

255 
R13 

D14 

D15 

UPCA – Unidade de produção de combustíveis 
alternativos 

R12 137 

U200 – Unidade de valorização de embalagens 

R3 

49,5 R4 

R12 

U300 – Unidade de tratamento físico-químico de 
resíduos líquidos orgânicos 

R9 

336 R12 

D9 

U400 – Unidade de tratamento biológico e osmose 
inversa 

D8 137 

U500 – Unidade de evapo-oxidação D9 110 

U700 – Unidade de tratamento físico-químico de 
resíduos inorgânicos 

D9 88 

R10 138,6 

U800 – Unidade de tratamento de óleos usados R9 144 

U30 – Aterro 
D1 

1 693 440 
R10 

A unidade de descontaminação de solos (U10) destina-se a tratar solos contaminados com hidrocarbonetos. 
O tratamento consiste em remover os poluentes através de um processo por biopilha, em que é efetuada 
uma biodegradação acelerada dos materiais contaminantes, essencialmente por microrganismos aeróbios 
ou, em alternativa, por dessorção térmica, que consiste em aquecer os solos a descontaminar num secador 
rotativo, onde se atingem temperaturas até 500º C. A subunidade de dessorção térmica é uma unidade 
móvel que só estará no CIRVER SISAV quando houver um trabalho de descontaminação para realizar. 

A unidade de estabilização (U20) tem como objetivo tratar os resíduos sólidos ou pastosos, utilizando dois 
processos de estabilização distintos, consoante a contaminação seja orgânica ou inorgânica. Estes resíduos, 
não sendo passíveis de valorização e não podendo ser depositados diretamente no aterro, por não 
cumprirem os requisitos de admissibilidade previstos na legislação nacional e europeia, são submetidos a 
processos de estabilização dos seus contaminantes, por forma a serem posteriormente depositados em 
aterro de resíduos perigosos. 

A unidade de classificação, triagem e transferência (U100) é composta pela subunidade U100A, que inclui 
as operações de triagem, classificação e transferência e pela subunidade UPCA, que inclui as operações de 
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triagem, classificação, fragmentação, loteamento, mistura e transferência de resíduos para instalações 
externas de valorização energética devidamente licenciadas. 

A unidade de valorização de embalagens (U200) destina-se a valorizar embalagens contaminadas por 
resíduos perigosos, com o objetivo de repor a embalagem em condições de ser novamente utilizada ou de 
a tratar por processos clássicos de limpeza, trituração e granulação, para subsequente valorização e/ou 
reciclagem no exterior. 

A unidade de tratamento físico-químico de resíduos líquidos orgânicos (U300) tem por objetivo o 
tratamento físico-químico de resíduos líquidos orgânicos, designadamente resíduos orgânicos a granel 
provenientes do exterior e fluxos internos do CIRVER SISAV. O tratamento é efetuado num decantador a 
quente e numa unidade de flotação. 

A unidade de tratamento biológico (U400) tem por objetivo o tratamento biológico dos resíduos e dos 
efluentes biodegradáveis, designadamente águas residuais dos tratamentos físico-químicos de resíduos 
inorgânicos (U700), de resíduos orgânicos (U300) e de lixiviados do aterro (U30). O tratamento biológico, 
que é do tipo aeróbio, com bacias arejadas e decantador para extração de lamas, é combinado com um 
tratamento terciário por osmose inversa. As águas residuais resultantes do tratamento são atualmente 
reutilizadas integralmente na instalação. 

A unidade de Evapo-Oxidação (U500) destina-se a tratar os resíduos aquosos contaminados com matéria 
orgânica não biodegradável. O processo de tratamento consiste na separação e concentração da fração 
pesada (não biodegradável) do resíduo, mediante evaporação da fração aquosa, seguida da oxidação da 
fração evaporada, com o objetivo de garantir a eliminação, a níveis seguros, da carga orgânica nela contida. 

A unidade de tratamento físico-químico de resíduos inorgânicos (U700), em que as operações envolvidas 
são a neutralização de ácidos e bases, a insolubilização de compostos e a separação de sólidos e líquidos 
por decantação ou filtração. 

Atualmente, a unidade de tratamento de resíduos de óleos usados (U800) subdivide-se numa primeira 
etapa de pré-tratamento do óleo usado, com o objetivo de retirar água e sedimentos, bem como metais 
pesados, para que possam ficar dentro dos parâmetros exigidos pela legislação nacional e europeia, com 
vista a serem regenerados, reciclados ou valorizados. Numa segunda etapa, o óleo usado pré-tratado é 
submetido a um processo de regeneração de óleos com produção de bases lubrificantes. 

O aterro de resíduos perigosos (U30) tem uma capacidade total de deposição de resíduos perigosos de 1 
185 064 m3, sendo constituído por uma única célula de resíduos (célula A), no interior da qual se encontram 
estabelecidas três sub-células, delimitadas por banquetas de separação. De notar que da memória 
descritiva da licença consta uma capacidade de 1 128 960 m3. As águas contaminadas produzidas no interior 
do aterro (lixiviados) serão recolhidos e tratados nas unidades de tratamento do CIRVER SISAV, como a 
U300, U400 e U700, ou enviados para valorização material na unidade de estabilização (U20), este último 
o destino mais frequente. 

Na fase de encerramento do aterro será aplicada uma cobertura final impermeabilizante nas plataformas 
e taludes da massa de resíduos depositada, assim como será efetuada a sua recuperação paisagística. 

Existem ainda as seguintes unidades: 

 Unidade de Tratamento de Gases (U40), onde são tratadas as emissões difusas (odores e COV) das 
restantes unidades, como a U20, U100, U200, U300, U600 e U800. Assim, todas as emissões gasosas 
dos equipamentos suscetíveis de gerar odores e COV, designadamente reservatórios, cubas de 
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resíduos, reatores de processo e zonas de receção, são captadas e reunidas num coletor, ligado à 
unidade de desodorização. 

 Unidade auxiliar de desidratação de lamas (U600), que se destina a tratar as lamas produzidas noutras 
unidades funcionais do CIRVER SISAV, antes do seu envio para aterro (U30), ou para a unidade de 
estabilização (U20). A separação sólido-líquido é efetuada num separador centrífugo. 

 Unidade auxiliar de utilidades (U900), que agrupa todos os sistemas de suporte necessários ao 
funcionamento do CIRVER SISAV, abrangendo produção de vapor, produção de ar comprimido, grupo 
gerador de emergência, instalações elétricas, redes de água de serviço, água de incêndio e água 
potável, redes de drenagem de águas pluviais separativas (de coberturas e pavimentos), de águas 
residuais industriais e de águas residuais domésticas. 

De referir que o estabelecimento procede à recuperação das águas pluviais de coberturas de edifícios, não 
contaminadas, para utilização como água de serviço industrial, água de incêndio ou de rega. 

As águas residuais tratadas nas unidades funcionais do CIRVER SISAV e as águas pluviais de áreas 
potencialmente contaminadas são também reaproveitadas no processo industrial. No caso das 
necessidades de água de serviço não poderem ser satisfeitas pela reutilização de águas residuais tratadas 
ou pela recuperação das águas pluviais de coberturas, a instalação recorre a água subterrânea captada num 
furo de abastecimento próprio. Desde 2016 que a instalação não descarrega águas residuais tratadas, 
procedendo à sua reutilização integral, situação que se manterá após a implementação das alterações. 

O CIRVER SISAV emprega atualmente cerca de 75 trabalhadores e movimenta diariamente um tráfego 
médio entre 70 a 90 veículos pesados e entre 30 a 40 veículos ligeiros. 

O regime de funcionamento varia entre 1 turno (8 h/dia) a 3 turnos diários (24 h/dia) e de 5 a 7 dias/semana, 
consoante a unidade funcional em questão, pese embora o estabelecimento funcione 365 dias/ano. 

As alterações a implementar ao estabelecimento do CIRVER SISAV incluem a construção de uma nova célula 
de aterro, em substituição da existente, que será encerrada, e alterações a implementar na unidade de 
regeneração de óleos usados (U800) e na subunidade de preparação de combustíveis alternativos (UPCA), 
integrada na unidade de classificação, triagem e transferência (U100). 

A área atualmente licenciada do CIRVER SISAV é de 34 ha, a que se adicionam 35,98 ha adquiridos 
recentemente, e que correspondem à área de ampliação prevista no Plano Diretor Municipal da Chamusca. 

As áreas do estabelecimento existente e após a concretização do projeto de alteração são as seguintes: 

Quadro 2 – Áreas atuais e futuras 

Descrição Área atual (m2) Área futura (m2) 

Área coberta 14 939 14 939 

Área impermeabilizada não coberta 130 854 195 931 

Área não impermeabilizada e não coberta 554 007 488 930 

Área total 699 800 699 800 

Após a alteração irá verificar-se um aumento da área impermeabilizada não coberta, à custa das áreas 
atualmente não cobertas e não impermeabilizadas, mantendo-se a área coberta e a área total, entretanto 
ampliada. 
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Ampliação da Unidade U30 (Aterro) – Célula B 

Aplicam-se à conceção e ao dimensionamento da nova célula B do aterro de resíduos perigosos os critérios 
constantes do regime jurídico de deposição de resíduos em aterros, aprovado pelo Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na atual redação. 

A nova célula de deposição de resíduos perigosos (célula B) será dividida em dois alvéolos, delimitados por 
um septo de separação, a estabelecer no fundo da célula. 

A nova célula de deposição de resíduos terá previsivelmente uma vida útil de 11 anos, permitindo encaixar 
1 976 156 toneladas de resíduos, nas condições de projeto. 

Os dados de dimensionamento da nova célula B são os seguintes. 

Quadro 3 – Dados de dimensionamento da nova célula B 

Fase de intervenção Área (m2) 
Capacidade 

(m3) 
Quantitativos de 

resíduos a depositar (t) 
Vida útil 
(anos) 

Sub-célula 1 29 178 664 921 937 539 5,2 

Sub-célula 2 29 562 673 672 949 877 5,3 

Entre células A e B - 62 936 88 740 0,5 

Totais 58 740 1 401 529 1 976 156 11,0 

A célula B de deposição de resíduos será dotada de um sistema de impermeabilização da base e taludes, 
constituído por uma camada de argila, com 0,5 m de espessura, e uma dupla tela de PEAD, com 2 mm de 
espessura cada, interpondo-se entre ambas um sistema de deteção de fugas. 

Subjacente ao sistema de impermeabilização, será instalado um sistema de drenagem sub-superficial, 
destinado a recolher as exsurgências de água que possam ocorrer nos terrenos subjacentes da nova célula. 
Projeta-se ainda um sistema de drenagem, captação e bombagem de lixiviados e um sistema de drenagem 
de águas pluviais nas áreas exteriores à célula. 

Os lixiviados produzidos no aterro serão recolhidos e tratados nas unidades de tratamento do CIRVER SISAV, 
como a U300, U400 e U700, ou enviados para valorização material na unidade de estabilização (U20), este 
último o destino mais frequente. 

A exploração do aterro será acompanhada de processos de controlo relativos ao enchimento com resíduos, 
à produção e qualidade dos lixiviados, qualidade das águas subterrâneas e superficiais e a assentamentos 
da massa de resíduos. 

Na fase de encerramento do aterro será efetuada uma impermeabilização final da massa de resíduos 
depositada, bem como a sua recuperação paisagística. 

Alteração da Unidade de Regeneração de Óleos Usados (U800) 

A alteração a concretizar na unidade de regeneração de óleos usados (U800) tem por objetivo otimizar o 
processo produtivo, incluindo as correspondentes necessidades de armazenagem dos resíduos e produtos 
(resíduos de óleos usados, produtos em curso de fabrico e produtos finais). 

A presente alteração não implica qualquer modificação na capacidade nominal licenciada (144 t/dia) da 
unidade de regeneração. Para além disso, os resíduos que serão recebidos nesta unidade corresponderão 
aos que já atualmente estão autorizados para processamento na instalação. 
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A primeira etapa de tratamento da U800 tem por objetivo retirar aos óleos usados, recebidos do exterior, 
água e sedimentos, bem como metais pesados, para, numa segunda etapa, serem submetidos a um 
processo de fracionamento, com produção das bases lubrificantes. 

A alteração pretendida tem como finalidade a atualização e melhoria da segunda etapa de tratamento, 
implicando a substituição de alguns equipamentos e também a instalação de novos tanques de 
armazenagem, de forma a otimizar a eficiência e o controlo do processo, bem como contribuir para uma 
melhoria ambiental, já que se irá eliminar a utilização de solventes e de terras de branqueamento como 
matérias subsidiárias. 

Os novos tanques de armazenagem serão instalados em duas bacias de contenção (TF1 e TF2), a construir 
em betão e impermeabilizadas com tela de PEAD. 

Assim, a bacia TF1 destina-se à instalação de 5 novos tanques para armazenagem de produtos em curso de 
fabrico. A segunda bacia TF2 destina-se à instalação de 18 novos tanques de armazenagem de óleos usados 
rececionados e produtos finais. 

As bacias terão pendente para uma caixa de recolha de águas pluviais e de eventuais derrames dos tanques. 
As escorrências e as águas pluviais potencialmente contaminadas serão encaminhadas para a unidade de 
tratamento físico-químico existente de resíduos líquidos orgânicos (U300).  

Os compostos orgânicos voláteis (COV) e odores provenientes da ventilação dos tanques de armazenagem 
serão recolhidos e enviados para o sistema existente de desodorização por bio filtro (U40). 

Alteração da Unidade de Classificação, Triagem e Transferência (U100) – Subunidade de Preparação de 
Combustíveis Alternativos (UPCA) 

Com este projeto objetiva-se a otimização da operação de fragmentação e mistura na preparação de 
combustíveis alternativos na subunidade UPCA da unidade U100, permitindo a fragmentação de resíduos 
embalados e, assim, evitar o desacondicionamento de resíduos perigosos. Desta forma, a própria 
embalagem é valorizada na produção de energia noutras instalações, sempre que não seja passível de 
reutilização ou reciclagem, deixando de estar sujeita a posterior eliminação em aterro. 

O projeto irá permitir que a UPCA tenha um elevado grau de automatismo, possibilitando um maior 
controlo e segurança do processo, sendo igualmente suscetível de produzir menores impactes ambientais, 
na medida em que se consegue um maior aproveitamento dos resíduos, minimizando os que são 
encaminhados para aterro, incluindo as embalagens não passíveis de reutilização ou reciclagem. As 
alterações a efetivar nesta subunidade permitirão uma redução de cerca de 1 300 t/ano de resíduos a enviar 
para aterro. 

A UPCA tem uma capacidade instalada licenciada de 137 t/dia, não sendo objeto do presente projeto 
qualquer alteração a este nível. Igualmente os resíduos que serão recebidos nesta subunidade a sujeitar à 
operação de troca de resíduos com vista a submetê-los a uma operação de valorização (R12), serão os 
mesmos que estão atualmente autorizados. 

Os equipamentos existentes mantêm-se, sendo instalados novos equipamentos, designadamente uma baia 
de receção de resíduos sólidos, um elevador com sistema de fixação de contentores, dois sistemas de 
trituração e um misturador. 

Desta alteração não resultam modificações nas fontes poluentes da UPCA. 
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O estabelecimento dispõe de TUA válido n.º TUA20181026000586 - EA, emitido em 14 de abril de 2021 e 
no qual se encontram inscritos os regimes de Operação de Gestão de Resíduos (OGR), Prevenção e Controlo 
Integrado da Poluição (PCIP) e Recursos Hídricos (RH). 

As alterações a empreender nas unidades U800 e UPCA irão refletir-se numa redução do encaminhamento 
de resíduos para estabilização e aterro no CIRVER SISAV (cerca de 1 000 t/ano, na primeira e 1300 t/ano, 
na segunda unidade), otimizando-se ao mesmo tempo os quantitativos de resíduos a enviar para 
valorização no exterior. 

Por outro lado, com a implementação das alterações previstas, não está considerada a receção de novas 
tipologias de resíduos, para além das que estão atualmente autorizadas. Para além disso, com o maior 
controlo da produção de resíduos perigosos, previsto na legislação aplicável, admite-se a prazo uma 
redução dos quantitativos a entrar no CIRVER SISAV. 

A unidade U30 - Aterro do CIRVER SISAV não tem consumos de água associados e as alterações a efetuar 
na unidade U800 e subunidade de preparação de combustíveis alternativos não se irão traduzir num 
aumento relevante do consumo de água.  

As alterações a concretizar, sobretudo na unidade U800 de regeneração de óleos usados, irão significar um 
aumento do consumo de energia elétrica correspondendo a cerca de 1 800 MWh por ano. Também, o 
consumo atual de gás natural irá aumentar, em termos globais, em cerca de 96 000 Nm3/ano, equivalente 
a um acréscimo das emissões de CO2 de origem fóssil de 208 t/ano e de NOx, em termos de caudal mássico 
(kg/h), mas que se estima de pequena relevância. 

Estima-se uma produção de lixiviados reduzida na célula B (cerca de 0,75 m3/h, em média), no pressuposto 
de funcionamento desfasado de cada um dos alvéolos, embora um pouco superior nos primeiros anos de 
funcionamento da nova célula, uma vez que se irá adicionar o volume de lixiviados que ainda será produzido 
na célula A, entretanto selada, mas que gradualmente se reduzirá até se anular. 

Na unidade U30 – Aterro não são produzidas emissões gasosas em fontes fixas, não só na célula A ainda em 
exploração, mas também na futura célula B.  

O tráfego de e para o CIRVER SISAV não sofrerá alterações relativamente à situação atual, no pressuposto 
assumido de se manterem as taxas atuais de entrada de resíduos, podendo até verificar-se uma diminuição 
se essas taxas forem reduzidas. 

A fase de construção da nova célula de deposição de resíduos terá uma duração de cerca de 12 meses, 
enquanto a construção e montagem das alterações nas unidades de regeneração de óleos usados e de 
preparação de combustíveis alternativos terão a duração, respetivamente, de 4 e 6 meses. 

O período construtivo terá um número máximo de cerca de 15 trabalhadores afetos às obras e o tráfego 
médio diário de veículos por sentido será aproximadamente de 30 veículos ligeiros e 10 veículos pesados, 
no pico das obras.  

Para estabelecimento da nova célula de aterro, prevê-se uma movimentação global de terras de 369 707 
m3, sendo necessário levar a depósito 263 155 m3. Destes, 134 000 m3 serão utilizados na selagem das 
células A e B, para o que serão armazenados no interior do CIRVER SISAV. A movimentação de terras 
associada aos Projetos de Otimização prevê-se da ordem dos 1 500 m3.  

O estaleiro de obra, que inclui zona para depósito de materiais, será localizado no interior do perímetro do 
CIRVER SISAV. 

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 

 

8 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 24 de fevereiro de 2022, 
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 Direção Geral do Património 
Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), da Administração Regional de Saúde de 
lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e do Instituto Superior de Agronomia/ Centro 
de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (ISA/CEABN). 

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

 Realização de reunião a 17 de março de 2022 para apresentação do projeto e do EIA à CA pelo 
proponente e a equipa consultora. 

 Análise da conformidade do EIA: 

o Solicitação 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.  

o Análise da resposta apresentada pelo proponente ao pedido de elementos adicionais. 

o Declaração da conformidade do EIA a 30 de junho de 2022. 

o 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. 

 Promoção 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 7 de julho a 18 de agosto 
de 2022. 

 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 da Chamusca e ao Instituto de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (ICNF).  

 Visita ao local de implantação do projeto, efetuada no dia 23 de agosto de 2022, tendo estado 
presentes representantes da CA e do proponente. 

 Análise técnica do EIA consolidado e dos Elementos Complementares, com o objetivo de avaliar os 
impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem evitados, minimizados ou compensados. 
A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 
entidades que constituem a CA e pelas entidades externas à mesma, consultadas ao abrigo do n.º 11, 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151- B/2013 de 31 de outubro. 

 Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e demais documentação, 
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. 
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 Elaboração do Parecer Final da CA, tendo em consideração os aspetos acima mencionados, 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, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 Tendo o proponente expressado concordância com a proposta de DIA, foi concluído o período de 
audiência de interessados e 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 emitida pronúncia pelo 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).  

Esta pronúncia encontra-se anexa ao parecer final da Comissão de Avaliação, sintetizando-se de seguida os 
seus aspetos mais relevantes. 

O ICNF, na qualidade de Autoridade Florestal Nacional, emite parecer favorável condicionado à: 

 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.  

 Apresentação da representação gráfica dos exemplares a afetar, assim como disponibilização de 
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 > 20 m).  

 Cumprimento das disposições constantes no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (Decreto-
lei n.º 82/2021 de 13 de outubro, na sua redação atual).  

Comentário à exposição apresentada 

De acordo com o transmitido pelo proponente aquando da visita realizada pela Comissão de Avaliação ao 
local do projeto, não irão ser afetados quaisquer exemplares de sobreiros ou azinheiras, estando no entanto 
esta questão salvaguardada nas medidas de minimização estabelecidas para o projeto. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 
redação, foi promovido um período de 30 dias úteis para consulta pública de 7 de julho a 18 de agosto de 
2022.  
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Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 3 exposições com a seguinte proveniência: 

 Direção Geral do Território (DGT); 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); 

 Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

Síntese dos resultados da consulta pública 

A DGT refere que o 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 o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas 
desenvolvidas por aquela entidade. 

Refere que a cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas escalas entre 1:1 000 e 1:10 000, e também 
na escala 1:25 000, deve ser homologada ou oficial. A utilização de cartografia topográfica sujeita a direitos 
de propriedade carece de autorização de utilização pela respetiva entidade. 

Refere que a representação dos limites administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta 
Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na página de internet da DGT. 

A ANACOM verifica a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área analisada, 
pelo que não coloca objeção à implementação do projeto em análise. 

A Zero refere o seguinte: 

 Relativamente à Unidade U800 – Tratamento e Regeneração de Óleos Usados, as alterações vão 
trazer uma melhoria substancial ao desempenho ambiental do projeto desta unidade. No entanto, 
convém precisar que a unidade U800 ainda não procede à regeneração de óleos usados. 

As alterações a concretizar na unidade U800 de regeneração de óleos usados irão significar um 
aumento do consumo de energia elétrica correspondendo a cerca de 1 800 MWh por ano. 

Também, o consumo atual de gás natural irá aumentar, em termos globais, em cerca de 96000 
Nm3/ano, equivalente a um acréscimo das emissões de CO2 de origem fóssil de 208 t/ano. 

O CIRVER SISAV tem em desenvolvimento um projeto de instalação de um parque fotovoltaico que 
permitirá reduzir esse consumo de energia elétrica, mas que por estar a ser desenvolvido 
posteriormente à apresentação do presente EIA, ainda não foi incluído nesta contabilização dos 
consumos de energia elétrica e eventualmente das emissões de CO2. 

Quanto à utilização de gás natural no processo de regeneração, seria importante que no futuro, parte 
ou a totalidade dessa fonte de energia fosse substituída por energia elétrica renovável. 

 Relativamente à Unidade U30 – Aterro de Resíduos Perigosos, considera esta entidade de grande 
relevância ambiental a valorização dos lixiviados do aterro que é realizada neste CIRVER, no entanto 
no Resumo Não Técnico (RNT) seria interessante que fossem apresentados mais pormenores sobre a 
forma como é feita essa valorização. 

 Relativamente à Unidade U100 – Subunidade de Preparação de Combustíveis Alternativos (UPCA), 
objetiva-se a otimização da operação de fragmentação e mistura na preparação de combustíveis 
alternativos, permitindo a fragmentação de resíduos embalados e, assim, evitar o 
desacondicionamento de resíduos perigosos. Assim, a própria embalagem é valorizada na produção 
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de energia noutras instalações, sempre que não seja passível de reutilização ou reciclagem, deixando 
de estar sujeita a posterior tratamento, ou em casos limite, à eliminação em aterro. 

Considera esta entidade que deveria ser melhor explicado qual o critério estabelecido que permite 
decidir sobre o destino a dar a uma embalagem para que a hierarquia da gestão dos resíduos não seja 
subvertida. 

Considera ainda esta entidade que, de forma melhor se perceber o desempenho ambiental deste CIRVER, 
o RNT deveria apresentar alguns dados sobre o balanço de massas do CIRVER SISAV. A título exemplificativo, 
seria bastante vantajoso que fosse apresentado o balanço hídrico deste CIRVER, até porque existe a 
informação de que toda a água é aproveitada, existindo descarga zero para o meio hídrico. 

Outro exemplo importante, em termos de balanço de massas, seria a apresentação de dados relativos ao 
destino das embalagens rececionadas, nomeadamente apresentando os quantitativos médios enviados 
para reutilização, reciclagem, valorização energética ou aterro. 

Refere, ainda a existência de alguns documentos sem conteúdo, tal como se pode ver em detalhe no 
parecer em anexo ao relatório de consulta pública. 

Apreciação dos resultados da consulta pública 

As questões evidenciadas nos contributos recebidos no âmbito da participação na consulta pública 
encontram-se incluídas no âmbito das competências asseguradas pelas entidades que integram a Comissão 
de Avaliação constituída para o efeito, tendo as mesmas sido devidamente consideradas na presente 
avaliação e refletidas na presente decisão. 

 

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 

Relativamente ao Plano Diretor Municipal de Chamusca (PDM), publicado em 27/12/1995, pela RCM n.º 
180/95, e posteriores dinâmicas, em particular a 8ª Alteração publicada em 15 de outubro de 2010 pela 
Deliberação n.º 1857/2010, com o estabelecimento e regulação da Zona industrial na freguesia de 
Carregueira designada de Eco Parque, o CIRVER recai integralmente em “Espaço Industrial - Zona Industrial 
- Eco Parque”, enquadrada pelo artigo 20º do Regulamento, onde estão previstas/admitidas as atividades 
industriais de tipo 1, 2 e 3, bem como o uso de armazenagem. 

Conclui-se, assim, que a existência e a alteração pretendida são compatíveis com o PDM. 

O projeto recai em áreas de exclusão, manchas E8-A, E8-B, E15-A e E15-B, da Carta da Reserva Ecológica 
Nacional (REN) do município da Chamusca publicada pelo Aviso n.º 10925/2016, de 2 de setembro, pelo 
que não há lugar a apreciação no âmbito do respetivo regime legal. 

Caberá ao município da Chamusca verificar a conformidade com a justificação e propósito em que foi 
suportada a referida exclusão. 

Verifica-se ainda interferência com várias servidões, nomeadamente domínio hídrico e outros 
dispositivos/regimes específicos (riscos, floresta/incêndios, outros) a serem apreciados pelas entidades 
competentes. 
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Face ao exposto, acautelados os pareceres vinculativos das entidades competentes, em particular da 
Câmara Municipal da Chamusca, entende-se que a pretensão é viável em matéria de ordenamento do 
território. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

A SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A. explora, desde junho de 2008, 
um dos dois aterros existentes em Portugal para confinamento final dos resíduos perigosos gerados no 
território nacional, integrado no CIRVER. 

Atualmente, a capacidade de encaixe do aterro está no limite, justificando a necessidade de concretizar a 
expansão desta unidade, com a construção de mais uma célula de deposição (célula B), conforme previsto 
no projeto inicial da instalação do CIRVER e que inclui a zona compreendida entre a células A e a célula B. 

O projeto da nova célula considera a ocupação da área prevista para a expansão da unidade U30, na 
continuidade da célula A existente, e define uma volumetria de encaixe de resíduos de cerca de 1 400 000 
m3, que assegurará o funcionamento integrado do CIRVER SISAV por mais 11 anos, nas condições atuais de 
entrada de resíduos em aterro. 

A alteração da unidade U800 tem por finalidade implementar melhorias ao nível do seu desempenho 
ambiental e processual, sem alteração da capacidade instalada, através da melhoria de uma etapa do 
processo, deixando de ser usadas terras de branqueamento e os solventes hexano e Iso propanol, 
constantes da lista de substâncias perigosas abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, o 
que implica substituir alguns equipamentos, incluindo a instalação de um novo parque de tanques. 

Por outro lado, a alteração da unidade U100 – subunidade UPCA tem como finalidade a atualização e 
melhoria do desempenho ambiental e ainda a nível da segurança da operação, sem alteração da capacidade 
instalada, através de alterações na operação de fragmentação e mistura, permitindo a fragmentação de 
resíduos embalados, evitando o desacondicionamento de resíduos perigosos e, com isso, a própria 
embalagem é utilizada na produção de energia, sempre que não seja passível de reutilização ou reciclagem, 
deixando de estar sujeita a posterior eliminação.  

A instalação é ainda 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 inscrita no TUA n.º 
TUA20181026000586 – EA, da responsabilidade do SISAV- Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação 
de Resíduos, S.A., que se encontra atualmente em processo de alteração. 

No âmbito do licenciamento ambiental, será efetuada uma avaliação complementar, no sentido de virem a 
ser estabelecidas condições de funcionamento complementares, tendo em vista a completa adequação da 
instalação às disposições dos BREF aplicáveis para os diferentes descritores ambientais relevante. 
Considera-se, no entanto, relevante definir desde já, em sede de AIA, algumas medidas de minimização 
para a fase de exploração. 

Com a alteração objeto da presente análise, a instalação estará igualmente abrangida por alterações ao 
nível das Operações de Gestão de Resíduos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro (RGGR), 
bem como ao nível dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio e do Regime de Emissões para o Ar (REAR), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 39/2018, 
de 11 de junho. 
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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 externos solicitados e os 
resultados da consulta pública, considerou-se como fatores determinantes para a decisão os recursos 
hídricos, a qualidade do ar/emissões atmosféricas e o ambiente sonoro. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto são 
negativos e pouco significativos, minimizáveis através da implementação das medidas constantes do 
presente documento e das condições estabelecidas nos TURH.  

A implementação do projeto, nomeadamente a nova célula do aterro (célula B) irá alterar as linhas de 
drenagem natural e o perfil longitudinal da linha de água existente na área de implantação da célula B, num 
troço de cerca de 500 m, modificando a morfologia da drenagem do local de intervenção. 

O desvio da linha de água proposto deve ser sujeito a autorização prévia, ao abrigo da Lei n.º 58/2005, de 
29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho e do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.  

No âmbito da atualização do TURH relativo à descarga de águas residuais fica prevista a inclusão de 
programa de monitorização das águas superficiais na linha de água recetora do efluente tratado (afluente 
da ribeira das Fontainhas). 

Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, está prevista a existência de um sistema de deteção de fugas e 
a ampliação da rede de monitorização das águas subterrâneas, através da instalação de novos piezómetros, 
que permitirão identificar a eventual existência de ruturas no sistema de impermeabilização do aterro e 
desenvolver as ações necessárias para mitigar o impacte. 

Relativamente ao programa de monitorização das águas subterrâneas, definido no TUA do 
estabelecimento, o mesmo deve cumprir o estabelecido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 
de dezembro e ser complementado com a ampliação da rede de amostragem existente, salientando-se 
ainda que o relatório onde serão apresentados os resultados que visam caracterizar o estado das águas 
antes do início da exploração da célula B deve incluir a localização exata dos pontos de amostragem e 
respetivas características (profundidade, posição dos ralos, entre outras). Importa referir que a 
amostragem com frequência semestral deve ocorrer nos meses de “águas altas” e de “águas baixas”. 

No que concerne à qualidade do ar/emissões atmosféricas, verifica-se que a caraterização da qualidade do 
ar efetuada com base em campanhas efetuadas no âmbito da comissão de acompanhamento do Eco-
Parque do Relvão junto ao recetores mais próximos ao projeto, conjuntamente com os resultados da 
estação rural de fundo da Chamusca, nos últimos anos, indicam que as concentrações para os poluentes 
atmosféricos com valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, se estimam 
baixas e em cumprimento legal, ainda que, nomeadamente para as partículas em suspensão, se note algum 
acréscimo face aos níveis rurais de fundo. 

Na fase de construção os impactes estarão principalmente relacionados com as emissões de partículas em 
suspensão esperando-se impactes negativos e pouco significativos. 

A fase de exploração do projeto não introduz novas fontes pontuais de emissão, nem altera de forma 
relevante o espectro qualitativo e quantitativo dos efluentes gasosos da unidade, cuja principal fonte de 
poluentes atmosféricos é o tráfego rodoviário, considerando-se os impactes negativos e pouco 
significativos para a qualidade do ar na área envolvente do CIRVER SISAV. 

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 

 

14 

De referir que o histórico de emissões de NOx, para o qual se estima um aumento marginal das respetivas 
emissões gasosas decorrente do ligeiro aumento do consumo de gás natural na instalação, através da 
análise dos resultados do autocontrolo, permite concluir que os VLE são confortavelmente cumpridos. 

No que diz respeito ao Ambiente sonoro, considera-se terem sido realizadas as avaliações que o proponente 
entendeu por convenientes. Da avaliação da fase de construção concluiu-se que, atendendo à proximidade 
de alguns recetores sensíveis e à natureza das ações a desenvolver, devem ser cumpridas as restrições 
horárias enunciadas no presente documento, ou seja, decorrerão, exclusivamente, em período diurno e 
sempre após o devido aviso à população.  

A avaliação realizada para a fase de exploração, prendeu-se essencialmente com os recetores mais 
próximos, tendo-se concluído que será possível cumprir as disposições legais em vigor.  

De referir também a avaliação efetuada ao nível da Paisagem, tendo-se concluído que, na sua generalidade, 
os impactes pouco significativos sobre povoações, habitações isoladas e sobre as vias rodoviárias, tendendo 
para ser significativos sobre os trabalhadores que marcam presença diária nas instalações industriais em 
causa e/ou nas que se localizam mais próximas, bem como nas áreas com Qualidade Visual “Elevada”, que 
se situam nas áreas contíguas e mais a norte das áreas de implantação das componentes do projeto.  

Por outro lado, os impactes positivos do projeto, identificados ao nível da Socioeconomia, são positivos, 
temporários ou permanentes, consoante a fase do projeto em que ocorram, de abrangência local e 
regional, de significância moderada a elevada. 

De maior significado será o investimento a realizar para a concretização do projeto de alteração, que se 
estima em 19,4 milhões de euros, valor que irá representar um efeito muito positivo nos indicadores 
económicos do concelho da Chamusca. 

A concretização dos projetos de otimização das unidades U800 e UPCA irá beneficiar os indicadores 
económicos da empresa (volume de negócios, VAB) atendendo às melhorias que se esperam em termos do 
rendimento do processo e da qualidade das bases regeneradas, e de uma forma geral dos produtos 
produzidos, bem como assegurando a manutenção da capacidade de confinamento final dos resíduos não 
suscetíveis de reciclagem ou outra valorização e, por inerência, o princípio da autossuficiência nacional 
neste domínio.  

Ainda de referir que o projeto de alteração não induzirá impactes cumulativos negativos significativos, uma 
vez que que não se antecipa o aumento da receção de resíduos nem o correspondente acréscimo de 
tráfego, as condições de operação serão semelhantes às atuais, embora com eficiência e desempenho 
melhorado. Excetuam-se os impactes cumulativos ao nível da paisagem, destacando-se o novo aterro que 
representará quase a duplicação da área atualmente afetada pela Célula A. Pela sua expressão espacial, 
expressão vertical, cerca de 40 m de altura no ponto mais desfavorável, pela alteração da 
morfologia/geomorfologia do relevo natural, pelas suas características visuais em fase de construção e em 
fase de exploração representará um impacte negativo cumulativo significativo.  

De destacar também o facto da instalação do CIRVER CISAV ter implementado um sistema de gestão 
ambiental de acordo com os requisitos da norma NP EN ISO 14001. Este sistema articula-se com os outros 
sistemas de gestão implementados, nomeadamente o Sistema de Gestão da Qualidade e o Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde.  
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Acresce que os procedimentos de monitorização já atualmente implementados no CIRVER SISAV serão 
estendidos às alterações a implementar, designadamente à área da nova célula de deposição de resíduos, 
com a introdução de novos piezómetros de controlo.  

Refira-se ainda que através do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro foi criado o Observatório Nacional 
dos CIRVER, composto por representantes da administração central e local, bem como da sociedade civil, 
designadamente representantes de Associações Empresariais e Ambientais, nomeados pelo membro do 
Governo responsável pela área do ambiente. 

Caberá a este órgão monitorizar as fases de construção, laboração e desativação dos CIRVER, bem como o 
seu impacto ambiental, económico e social, complementando a atividade de controlo e fiscalização das 
autoridades competentes. 

No âmbito dos pareceres solicitados a entidades externas, destaca-se a pronúncia emitida pelo ICNF que 
nada obsta à concretização do projeto. 

Já no âmbito da consulta pública, foram recebidos três pareceres que evidenciam questões a salvaguardar 
no desenvolvimento do projeto, as quais foram consideradas para efeitos da presente decisão. 

Face ao exposto, ponderados os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se decisão favorável, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

 

Elementos a apresentar  

Previamente ao licenciamento: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia os seguintes elementos: 

1. Peça desenhada 19.135-G-DWG-051 (Diagrama Esquemático das Redes de Drenagem) com o diagrama 
esquemático das redes de drenagem atualizado com a informação relativa à nova célula (célula B), 
incluindo as capacidades dos órgãos de armazenamento e de tratamento, bem como a localização dos 
pontos de descarga EH2 e EH3 e relocalização do ponto de descarga EH1. 

2. Planta com a ligação do coletor existente proveniente do tratamento (U400) e do coletor proveniente 
da bacia de enxurrada que descarrega no coletor mencionado anteriormente, ao coletor pluvial (lado 
poente da célula B) cujo ponto de descarga é o ponto EH1 (Caixas de visita com designação CVE1, CVE2, 
etc.) representado na peça desenhada 210301-PE-C-120-03-01, datado de outubro 2021). 

3. Autorização de descarga das águas pluviais da instalação na rede pública de drenagem das águas 
pluviais emitida pela Câmara Municipal da Chamusca na qualidade de entidade gestora da rede 
municipal (ligação do tubo de saída do lago 1 à caixa PL2 da rede de drenagem de águas pluviais do 
Eco-Parque do Relvão). 

4. Proposta de instalação de caixas de amostragem que permitam a colheita de amostras para a realização 
do autocontrolo, localizadas imediatamente após cada sistema de tratamento e tão próximo quanto 
possível do ponto de rejeição, antes que tenha lugar qualquer diluição, independentemente da 
eventual existência de amostragem na caixa final imediatamente antes do ponto de descarga no meio 
hídrico. 

Uma vez aprovados estes elementos, deve ser apresentado, no prazo de 3 meses, um pedido de alteração 
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do Título Único de Ambiente (TUA) devidamente instruído, a fim de obter a atualização do TURH relativo à 
descarga de águas residuais. Nesse contexto, deve ser efetuada a revisão do programa de autocontrolo e 
inclusão de programa de monitorização das águas superficiais. 

Previamente ao início da fase de obra: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia os seguintes elementos: 

5. Plano de Gestão de Espécies Vegetais Exóticas e Invasoras (PGEVEI), desenvolvido de acordo com as 
orientações constantes do presente documento. 

6. Programas de monitorização desenvolvidos de acordo com as orientações constantes do presente 
documento. 

Durante a fase de construção do projeto: 

Deve ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia os seguintes elementos: 

7. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Célula B e Envolvente desenvolvido de acordo com as 
orientações constantes do presente documento. 

8. Plano de Recuperação Biofísica da linha de água afluente à ribeira das Fontainhas, no trecho entre o 
ponto de descarga e o limite da área do CIRVER SISAV, desenvolvido de acordo com as orientações 
constantes do presente documento. 

9. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em 
registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais de referência, estrategicamente colocados, para a recolha 
de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto 
(antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma 
a permitir a comparação direta dos diversos registos. 

 

Medidas de minimização e de potenciação 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de execução da obra devem constar 
do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). O PAAO deve ser integrado 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. 
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Medidas a integrar no projeto 

1. Na conceção dos acessos - a beneficiar e novos - devem ser aplicados materiais que reduzam o impacte 
visual, evitando o recurso à utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz. Os materiais 
a utilizar, no mínimo, na camada de desgaste/superficial devem ter uma coloração/tonalidade próxima 
da envolvente, devendo ser equacionado a utilização da pedra da região. Nos pavimentos betuminosos 
ponderar a aplicação de misturas betuminosas com borracha reciclada de pneus (MBB). 

2. No revestimento das superfícies exteriores dos órgãos de drenagem previstos realizar nos acessos, 
assim como noutras componentes do projeto deve privilegiar-se a aplicação de pedra local. 

3. Adotar soluções para a iluminação exterior em que a mesma não seja geradora de poluição luminosa, 
devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a 
minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência 
de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.  

Medidas para a fase prévia à execução das obras 

4. Divulgar ao público interessado, através dos meios considerados adequados, a natureza da obra, o 
objetivo, o programa de execução, data de início, duração, entre os principais. 

5. 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 
as medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. Deve ainda incluir as temáticas relacionadas com a conservação do solo, terras vivas e 
fenómenos erosivos e espécies autóctones versus espécies vegetais exóticas invasoras. 

6. Estabelecer os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas 
máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais de forma a limitar as zonas de 
circulação e a reduzir a compactação dos solos. No caso da circulação de veículos, e máquinas, deve a 
mesma realizar-se de forma controlada, fundamentalmente, dentro de corredores balizados. 
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados considerando uma área de 
proteção em torno das mesmas, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo 
permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma.  

7. Implementar um Plano de Segurança/Emergência para a fase de construção e fase de exploração, o 
qual deve identificar e caracterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos e 
procedimentos e ações a levar a cabo pela empresa responsável pelas obras, em caso de acidente ou 
situação de emergência. Deve ainda ser assegurado o cumprimento das normas de segurança 
respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas, devendo os respetivos locais de 
armazenamento estar identificados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, 
explosão ou incêndio. 

Medidas para a fase de construção 

8. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra que deve incluir também o Plano de 
Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Segurança e Saúde, 
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. 

9. Promover diligências junto de outras entidades (Câmaras, Juntas de Freguesias, particulares e 
empreiteiros) que possam ter interesse no aproveitamento das terras de escavação de modo a reduzir 
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o mais possível o volume das terras excedentárias a par da implementação do Plano de Gestão e 
Conservação do Solo proposto pelo proponente. 

10. Proceder à gestão dos estaleiros 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. 

11. Assegurar o destino final adequado para as águas residuais domésticas provenientes do estaleiro 
através da ligação das redes de águas residuais do estaleiro à rede de saneamento ou colocando 
instalações sanitárias amovíveis com reservatórios estanques e em número adequado ao efetivo de 
operários presentes na obra. As águas residuais devem ser recolhidas pelos serviços camarários ou por 
um operador licenciado, não sendo permitida a rejeição de águas residuais domésticas ou de natureza 
industrial no solo ou em linha de água.  

12. Todas as atividades construtivas devem ser estritamente limitadas às áreas de intervenção. Devem ser 
utilizados os acessos já existentes, de modo a limitar a abertura de novos e, sobretudo, definidos 
corredores de circulação, no âmbito da execução da obra de forma a evitar a circulação indiscriminada 
nas áreas/terrenos adjacentes e a minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais mais sensíveis, 
afastando aquele tráfego dos aglomerados urbanos. 

13. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

14. Implementar técnicas de estabilização dos solos e controlo da erosão hídrica nos locais que apresentem 
riscos de erosão. 

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

16. Os produtos de escavação (resíduos) que não possam ser aproveitados, ou em excesso, serão 
armazenados no interior do perímetro do CIRVER SISAV, em local com características adequadas, e 
posteriormente utilizados na recuperação paisagística das áreas que irão ser intervencionadas e para 
selagem da Célula A e da Célula B.  

17. 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 adequado. 

18. O depósito de terras sobrantes ou de outros materiais resultantes da obra deve respeitar as 
condicionantes e restrições apresentadas nas Figuras IV.82 e IV.83 do EIA devendo ainda localizar-se 
fora das seguintes áreas: 

 Áreas do domínio hídrico; 

 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; 
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 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. 

19. O material sobrante não adequado para aproveitamento no âmbito do projeto, deve ser encaminhado 
para destino autorizado. 

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

21. 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. 

22. Limitar a velocidade de circulação dos veículos no interior da instalação a 30 km/h para minimizar a 
produção de poeiras e a emissão de ruido. 

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

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

25. 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). 

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

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

28. Devem ser selecionados, sempre que possível, técnicas e processos que causem menor ruido e 
vibrações. 

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

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

31. As viaturas em circulação ou utilização devem estar equipadas com os dispositivos adequados de 
proteção contra o ruido (cabine, escape de gases ou outros), de modo a evitar situações de ruido 
elevado. 
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32. Insonorizar e isolar adequadamente, caso se justifique, as áreas situadas em espaço aberto onde se 
desenvolvem atividades de construção que gerem elevado ruido, através da sua delimitação com 
painéis acústicos. 

33. Introduzir, sempre que necessário e caso se justifique, 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 ruido nos estaleiros e nas zonas adjacentes a obra. 

34. Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro devem ser separados por fluxos/fileiras por forma a 
facilitar a sua valorização posterior, 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. 

35. Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto as 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. 

36. 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 serão cobertos, 
com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos, que devem ser armazenados em 
recipientes adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem 
independente, com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. 
Os locais devem ser de acesso condicionado. 

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

38. Os locais de armazenagem de resíduos serão inspecionados diariamente para verificação das condições 
de armazenagem. 

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

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

41. Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância, quer em operações de 
manuseamento, como de armazenagem ou transporte, o responsável pelas mesmas providenciará a 
limpeza imediata da zona. No caso de derrame de óleos, novos ou usados, devera recorrer-se a 
produtos absorventes, sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos trabalhadores 
incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores devem utilizar equipamentos de 
proteção individual adequados. 

42. As águas pluviais potencialmente contaminadas com óleos, lubrificantes, combustíveis, entre outros, 
devem ser encaminhadas para separador de hidrocarbonetos antes da descarga no meio hídrico. 

43. As águas residuais resultantes de lavagens de equipamentos e máquinas devem ser recolhidas e 
armazenadas em local impermeabilizado e encaminhadas para tratamento em instalação adequada. 

44. Efetuar o acompanhamento arqueológico permanente de todas as operações que impliquem 
revolvimento do solo natural, sejam decapagens, terraplanagens, escavações, abertura de caboucos 
ou outras. O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de forma permanente, estando o 
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número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância 
entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico adequado. 

45. Os trabalhos a realizar na plataforma sinalizada como tendo potencial arqueológico (limite Nordeste) 
deve ser alvo de uma atenção particular, recomendando-se um cuidado acompanhamento 
arqueológico da desmatação, seguido de prospeção arqueológica da área. 

46. As áreas de estaleiro e todas as unidades de projeto localizadas fora da área estudada devem ser alvo 
de prospeções prévias a sua implantação. Todas as ocorrências patrimoniais e arqueológicas 
eventualmente detetadas devem ser alvo de medidas de minimização preconizadas pelo arqueólogo 
responsável do acompanhamento. 

47. O arqueólogo responsável deve preconizar e justificar 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. 

48. Como medidas específicas para o sítio de Vale de Moinho 2, efetuar 10 sondagens arqueológicas de 
diagnóstico de 2 x 2 m na área afetada pelas movimentações de terras e onde se identificaram os 
materiais arqueológicos. 

49. Simultaneamente com o decorrer destes trabalhos possam ser realizados os trabalhos de desmatação 
da área não afetada de forma a garantir por um lado um rigoroso acompanhamento arqueológico e 
por outro, que de imediato se possam realizar trabalhos de reprospeção pela equipa que realiza as 
sondagens arqueológicas por forma a definir com mais rigor a área de dispersão do sítio otimizando 
assim tempo e recursos. Após estes trabalhos podem ser preconizadas outras medidas de minimização. 

50. As áreas de montado de sobro adjacentes à futura célula devem ser sinalizadas e delimitadas, para que 
não ocorra afetação indevida das mesmas. De igual forma, deve ser interdita a circulação de máquinas 
e viaturas através destas manchas arbóreas. 

51. Caso se venha a revelar sobreposição do projeto com exemplares isolados de Sobreiro (Quercus suber), 
os mesmos devem ser devidamente balizados e proceder-se ao transplante, no caso de espécimes 
jovens, para as zonas previstas no Projeto de Recuperação Paisagística para a plantação de árvores. 
Caso se verifique a necessidade de abate de exemplares isolados adultos, tratando-se de espécie 
protegida, deve ser solicitada a necessária autorização ao ICNF, nos termos do Decreto-Lei n.º 
169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

52. A iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que a mesma não é 
projetada de forma intrusiva sobre a envolvente. Nesse sentido, a mesma deve ser o mais dirigida, 
segundo a vertical, e apenas sobre os locais que efetivamente a exigem. 

53. As ações de corte de vegetação devem ser realizadas de forma gradual/progressiva em cada uma das 
áreas e reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos e de modo a reduzir o tempo de 
exposição do solo. 

54. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de corte da vegetação, 
devem ser efetuadas por gradagem, com mistura do material cortado com a camada superficial do solo 
revolto. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 
como zonas de apoios, não devem ser objeto de corte da vegetação existente ou decapadas. 

55. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 
para não destruir a estrutura e a qualidade do solo vivo por compactação e pulverização, visando a 
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redução de perda de carbono e dos níveis de libertação de poeiras e a sua propagação, como: o não 
uso de máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos que 
potenciem o levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior 
pluviosidade e ventos. Devem ser adotadas todas as práticas e medidas adequadas de modo a reduzir 
a emissão de poeiras na origem. 

56. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as escavações a céu aberto, as 
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a 
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.  

57. 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. 

58. A profundidade da decapagem da terra/solo viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. 

59. A decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras do banco de sementes das 
espécies autóctones ou naturalizadas, deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 
realizada, de forma progressiva/gradual, em todas as áreas objeto de intervenção direta/física em 
termos de escavação/remoção de terras. 

60. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma que nunca circule sobre a mesma, evitando a 
desestruturação do solo vivo. 

61. Devem ser usadas máquinas de pneumáticos em detrimento das máquinas de rastos, exceto em 
situações de declives mais acentuados, de forma a não destruir a estrutura e a qualidade da terra/solo 
viva por compactação e pulverização. 

62. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas ou por outro método que 
seja considerado mais adequado e que não se traduza na destruição da estrutura do solo vivo. A terra 
viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes 
e terras de escavação de horizontes inferiores. 

63. A terra/solo vivo proveniente da decapagem deve ser depositada em pargas, com cerca de 2 m de 
altura, com o topo relativamente côncavo. Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram 
removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas e devem ser 
protegidas/preservadas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de espécies 
forrageiras de gramíneas e, sobretudo, leguminosas pratenses, de forma a manter a sua qualidade, 
sobretudo, se o período de duração da obra ou da exposição das pargas ao ambiente exceder 10 dias. 
Se nos dias que antecedem a sementeira e até ao recobrimento pela vegetação se prever ou registar 
dias de vento/precipitação mais intensa, proceder ao recobrimento com telas impermeáveis devendo 
ser retiradas logo após os referidos episódios. Deve ser protegida fisicamente de quaisquer ações de 
compactação por máquinas em circulação em obra. 

64. Em caso de ser necessário recorrer à utilização de solo vivo, terras de empréstimo e materiais inertes, 
assegurar sempre junto dos fornecedores que não provêm de áreas ou de stocks contaminados por 
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espécies vegetais exóticas invasoras ou estão isentos da presença dos respetivos propágulos/sementes 
das referidas espécies para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

Medidas para a fase final de execução das obras  

65. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas – de 
modo a impedir o pisoteio – compactação - e a minimizar a herbivoria, nos locais a recuperar e mais 
sensíveis de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural.  

66. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. 

67. Após a conclusão da obra, 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 a obra, bem como nos acessos de obra e áreas envolventes eventualmente afetadas. 

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. 

69. Assegurar a reposição e/ou substituição de infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
eventualmente existentes nas zonas de 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. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo e de depósito de terras, eventualmente 
utilizados no decurso da obra. 

Medidas para a fase de exploração 

72. 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, e BREF EFS) e/ou das medidas 
técnicas equivalentes; bem como, evidências da manutenção da adequada implementação das 
referidas técnicas. 

73. Devem ser tidos em consideração os princípios gerais e os outros aspetos relevantes para o 
estabelecimento PCIP, relativamente à monitorização de emissões de poluentes para o ar e para a água 
previstos no REF ROM, adotando as normas de monitorização, estratégias e práticas adequadas, por 
forma a garantir a precisão, confiança, representatividade e comparabilidade dos dados de 
monitorização entre as instalações abrangidas pela Diretiva das Emissões Industriais, bem como a 
aplicação coerente das conclusões MTD e da Diretiva das Emissões Industriais. 

74. Atendendo à suscetibilidade sísmica da região e a sensibilidade do projeto neste domínio, implementar 
o plano proposto de instrumentação e monitorização do dique de contenção e dos taludes de 
escavação da nova célula de resíduos, de forma a controlar possíveis fenómenos de instabilidade. 

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

77. Em caso de derrame acidental providenciar a limpeza imediata da zona antes da sua entrada na rede 
de pluviais pelo que deve ser garantida a existência e operacionalidade de kits de derrames/material 
absorvente adequado em todos os locais onde existe manuseamento de substâncias potencialmente 
contaminantes. As águas resultantes das lavagens de derrames de substâncias nocivas devem ser 
tratadas como resíduo e encaminhadas para destino final adequado. 

78. Assegurar a frequência adequada de esvaziamento das fossas que recebem as águas residuais 
domésticas das instalações sociais, de acordo com a sua utilização de modo a evitar eventuais 
extravasamentos de águas residuais para o solo/pavimento e consequente arrastamento para o meio 
hídrico. 

79. Assegurar a limpeza/manutenção dos sistemas de drenagem das águas pluviais potencialmente 
contaminadas, incluindo as respetivas estruturas de armazenamento e sistema de pré-tratamento. 

80. Assegurar a realização do procedimento de controlo da qualidade das águas a montante das descargas 
no meio hídrico, a realizar nas caixas PCSA, PCSB e caixa a jusante da Bal. 

81. No caso do sistema de deteção de fugas entrar em modo de alerta, o proponente deve de imediato 
informar a APA/ARHTO, para além de acionar os procedimentos de controlo interno da qualidade das 
águas recolhidas nos poços de controlo (PCSA e PCSB), devendo enviar as evidências do controlo 
efetuado nos poços de controlo (boletins de análise dos resultados analíticos obtidos) e ações tomadas. 

82. Assegurar que o transporte dos resíduos para as respetivas células de deposição seja efetuado através 
do uso de veículos fechados e que ocorre uma adequada arrumação dos resíduos nos veículos durante 
o transporte. 

83. Deve, sempre que possível, recorrer-se a mão-de-obra e fornecedores locais e promover as ações de 
formação necessárias ao adequado desempenho das funções requeridas. 

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

85. Deve ser minimizada a produção de resíduos e providenciados 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. 

86. Com vista à prevenção de situações de risco para a saúde relacionadas com o desenvolvimento da 
bactéria Legionella, devem ser implementadas as medidas de manutenção preventiva no âmbito do 
Programa de Prevenção de Legionella, dando cumprimento ao previsto na Lei n.º 52/2018, de 20 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 40/2019, de 21 de junho e na Portaria n.º 25/2021 de 29 de janeiro.  

87. Devem ser efetuado o registo de reclamações relativas ao incómodo proveniente do funcionamento 
do SISAV, após a implementação da alteração proposta. 

88. Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural previstas 
no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), da Chamusca, nomeadamente a 
limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na envolvente, bem como adotar medidas 
relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nos edifícios e respetivos acessos, que 
compõem esta instalação. 
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Medidas para a fase de desativação  

89. 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 tratamento de resíduos devidamente 
licenciados, preferencialmente 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 

Devem ser desenvolvidos/atualizados e implementados os seguintes programas de monitorização, nos 
termos em que os mesmos venham a ser aprovados: 

1. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro  

Este programa de monitorização pretende validar os pressupostos e resultados da avaliação e a 
conformidade com os limites legais exigíveis junto dos recetores localizados na envolvente do CIRVER 
SISAV, na fase de exploração. 

Tendo em conta os objetivos preconizados, o programa deve: 

 Permitir avaliar e confirmar as previsões de impacte sonoro efetuadas no âmbito do EIA; 

 Detetar a existência de situações anómalas face aos limites estabelecidos na legislação em vigor; 

 Equacionar a necessidade de implementar medidas e ações corretivas de impactes não identificados 
e avaliados nesta fase previsional; 

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

Parâmetros a Monitorizar 

Com vista a determinar o critério de incomodidade e o critério de exposição máxima nos recetores 
sensíveis, na fase de exploração, as campanhas de monitorização a realizar 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 - 
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20h00), entardecer (20h00 - 23h00) e noturno (23h00 - 07h00)), com posterior cálculo do indicador de 
referência Lden, tal como definido no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua atual redação. 

Locais de Amostragem 

Os locais onde devem ser efetuadas as monitorizações correspondem aos recetores sensíveis avaliados na 
caraterização da Situação de Referência do EIA, e adicionalmente, o recetor localizado na herdade da 
Galega, como assinalado na figura seguinte. 

 
Figura 1 - Localização dos recetores sensíveis a monitorizar. 

Frequência de Amostragem 

Considera-se a realização de uma campanha representativa de um ano, após a entrada em funcionamento 
de todos os elementos do projeto de alteração e após 5 anos da entrada em exploração do projeto na nova 
configuração. Adicionalmente, sempre que seja alterado ou acrescido algum equipamento que acarrete um 
eventual aumento da emissão sonora para o exterior, também se deve proceder à correspondente 
monitorização. 

No caso de serem validadas as conclusões do EIA de cumprimento do RGR, é considerada suficiente a 
realização de campanhas de medição de ruído ambiental sempre que ocorrerem alterações significativas 
na instalação ou na sua envolvente ou em aspetos legais que possam ter implicações ao nível do ambiente 
sonoro. 

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. 

Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

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

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

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 
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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, tendo ainda em conta o “Guia 
Prático para Medições de Ruído Ambiente”, (APA, 2020). 

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. 

O equipamento a utilizar na monitorização deve ser do tipo Sonómetro Integrador de Classe 1, aprovado 
pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica. 

O tratamento dos dados deve ser efetuado com o maior rigor, 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 dos programas de 
monitorização 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com os limites 
legais aplicáveis, devem ser equacionadas medidas de minimização adequadas, 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, será elaborado e apresentado à Autoridade de AIA um relatório de 
monitorização de acordo com a estrutura definida na Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro, ou na 
versão correspondente mais atual, no prazo de 3 meses após a sua realização.  

O plano de monitorização pode ser revisto em função dos resultados obtidos nas campanhas de medição, 
no sentido de uma maior ou menor abrangência, sendo a proposta de alteração integrada no relatório de 
monitorização. 

2. Programa de Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos 

O programa de monitorização das águas subterrâneas visa avaliar os efeitos da exploração do aterro, sendo 
proposta a ampliação da rede de amostragem existente, através dos 5 piezómetros instalados no âmbito 
do reconhecimento geológico e geotécnico realizado em 2021, e a realização do controlo definido no Anexo 
II do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.  

O programa de monitorização das águas subterrâneas, que deve cumprir o estabelecido no Anexo II do 
Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de dezembro, deve ser complementado com a ampliação da rede de 
amostragem existente, salientando-se ainda que o relatório onde serão apresentados os resultados que 
visam caracterizar o estado das águas antes do início da exploração da célula B deve incluir a localização 
exata dos pontos de amostragem e respetivas características (profundidade, posição dos ralos, entre 
outras). Importa referir que a amostragem com frequência semestral deve ocorrer nos meses de “águas 
altas” e de “águas baixas”. 

3. Programa de estabilidade da nova célula de resíduos 

Como previsto no projeto de execução e no caderno de encargos da nova célula, serão realizados aterros 
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experimentais com controlo da baridade, tendo como objetivo a determinação de: 

(i) da espessura das camadas; 

(ii) o número de passagens dos cilindros; 

(iii) a energia de compactação; 

(iv) a quantidade de água a utilizar no processo de compactação; 

(v) o índice de vazios de referência, que determinem, tanto quanto possível, a execução dos aterros 
com os parâmetros adotados no cálculo das análises de estabilidade. 

A metodologia na execução do aterro experimental deve atender aos considerandos seguintes: 

 Seleciona-se uma área no local com 30 m de comprimento por 15 m de largura, removendo-se o solo 
orgânico superficial; 

 Espalha-se o material a usar no aterro em três faixas com 5 m de largura e com três espessuras 
diferentes; 

 Em cada faixa do aterro experimental colocam-se 16 “placas” de nivelamento; 

 Com apoio topográfico medem-se os assentamentos por cada duas passagens do cilindro até que os 
assentamentos estabilizem; 

 Realizam-se ensaios para determinação do índice de vazios de referência e confirmação da 
granulometria do material utilizado. 

A seleção da espessura da camada deve ser feita com base nas conclusões do aterro experimental e dos 
ensaios de laboratório subsequentes de modo que se garanta a sua eficaz compactação com o número de 
passagens do cilindro adequado ao rendimento da obra. 

Deve ser elaborada uma curva de compactação. 

Sobre os materiais utilizados no trecho experimental realizar-se-ão os ensaios definidos nos pontos 14.01.1-
5 e 6 do Caderno de Encargos do Projeto. 

Para os aterros definitivos, após ser selecionado o processo construtivo recomenda-se que o mesmo seja 
controlado com recurso a ensaios de controlo de baridade e teor em água para cada camada e a cada 100 
m2. 

No que se refere ao acompanhamento dos resíduos depositados no decurso do enchimento da célula do 
aterro, deve manter-se o procedimento de controlo da evolução da densidade, através do registo anual das 
quantidades totais depositadas (Ton) versus o volume total ocupado pela massa de resíduos, mediante 
realização de levantamentos topográficos anuais. Este controlo permitirá aferir a evolução do peso 
volúmico dos resíduos depositados ao longo do tempo. 

Relativamente ao plano de instrumentação e monitorização, quer dos aterros perimetrais, quer dos 
taludes, recomenda-se o seguinte: 

 Instalação de marcas de superfície para controlo anual de assentamentos – secções espaçadas de 25 
m e em todas as banquetas; 

 Monitorização da qualidade das águas subterrâneas através da recolha sistemática de amostras na 
rede de piezómetros de monitorização na envolvente do aterro. Devem ser realizadas as 
determinações analíticas para controlo químico de acordo com os parâmetros e frequência definidos 
no TUA a emitir. Deve, também, ser medido o nível piezométrico nos piezómetros; 
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 Inspeção visual periódica da infraestrutura, pelo menos semestral, para deteção de fenómenos de 
instabilidade; 

 Instalação de inclinómetros em zonas que revelem a existência de potenciais deformações internas. 
O dimensionamento, localização e implantação destes elementos será definido com base nos registos 
de controlo anual dos assentamentos ou mediante identificação de fenómenos de instabilidade. 

Inicialmente as leituras nos instrumentos de monitorização (marcas, piezómetros e inclinómetros) devem 
ser mensais e, após estabilização, passarem a semestrais de forma a coincidirem com as inspeções visuais. 

Na fase após encerramento, prevê-se a colocação de marcas de assentamentos também na superfície 
selada, por forma a identificar possíveis assentamentos na massa de resíduos. 

 

Outros Planos e Projetos 

Devem ser desenvolvidos e implementados os seguintes planos/projetos, nos termos em que os mesmos 
venham a ser aprovados: 

1. Plano de Gestão de Espécies Vegetais Exóticas e Invasoras (PGEVEI), desenvolvido de acordo com as 
seguintes orientações: 

i. Deve ser elaborado, preferencialmente, por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta 
matéria. 

ii. A área objeto a prospetar é toda a propriedade do CIRVER SISAV. Numa primeira fase podem ser 
apenas contempladas as áreas que serão afetadas diretamente com a intervenção, incluindo a 
área do estaleiro e de depósito de terras de escavação. A restante área pode ser contemplada e 
apresentada como adenda, numa segunda fase. 

iii. Cartografia atualizada com o levantamento georreferenciado das áreas, à data prévia ao início da 
obra sobrepostas à Carta Militar e Orto, onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas 
invasoras. Quantificação em área, identificação e caracterização das espécies em presença, 
metodologias a aplicar no controle específico e gestão de cada uma das espécies ocorrentes e 
definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal e das terras contaminadas. 

iv. Inclusão no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas áreas 
terem um tratamento diferenciado. 

v. Controlo físico como opção principal em detrimento do químico e outras metodologias de 
controle – físico, biológico (Trichilogaster acaciaelongifoliae), fogo controlado, etc., assim como 
todos os procedimentos necessários e tecnicamente adequados a aplicar no controle específico e 
gestão de cada uma das espécies ocorrentes e definição das ações a implementar na eliminação 
do material vegetal. Prever o corte fora da fase de produção de semente. 

vi. Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado 
acondicionamento e transporte a destino final adequado. A estilhagem e o espalhamento desta 
não podem ser considerados como ações a desenvolver. 

vii. Definição de um programa de monitorização para a fase de exploração por um período temporal 
a propor. 
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viii. Deve considerar, nos primeiros 3 anos, a apresentação de um relatório anual do trabalho 
desenvolvido devidamente documentado e com adequado registo fotográfico evidenciando os 
objetivos alcançados. Posteriormente ao 3º ano, deve ter uma periodicidade trianual, dentro do 
período total de acompanhamento definido no âmbito do cumprimento da anterior alínea vii) e 
da verificação e demonstração do seu cumprimento. 

2. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Célula B e Envolvente desenvolvido na qualidade de projeto 
de execução e contendo com todas as peças desenhadas, a escala adequada. Deve conter também 
Plano Geral, Plano de Modelação, Plano de Sementeiras, Plano de Plantação e Planta de Pormenores, 
assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção e Mapa de 
Quantidades. Deve prever a apresentação de um relatório anual de acompanhamento durante a sua 
implementação e até 3 anos após a mesma. Deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, 
devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica das 
situações assim como indicar medidas de correção dos problemas detetados, sobretudo, ao nível dos 
taludes. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser estabelecido um 
conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as 
situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a 
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra 
assim como a envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

3. Projeto de Recuperação Biofísica da linha de água afluente à ribeira das Fontainhas, no trecho entre o 
ponto de descarga e o limite da área do CIRVER SISAV, desenvolvido de acordo com as orientações 
constantes do presente documento: 

i. O projeto de execução deve contemplar todas as peças escritas e desenhadas correspondentes 
a esta fase. 

ii. Deve ser elaborado, preferencialmente, por especialista em engenharia biofísica com 
experiência na área da Engenharia Natural em colaboração com a especialidade de arquitetura 
paisagista e fitossociologia. 

iii. A área objeto deve corresponder ao troço/extensão da linha de água afluente à ribeira das 
Fontainhas no trecho entre o ponto de descarga e o limite da propriedade do CIRVER SISAV. 

iv. O objetivo do plano será o de dotar a linha de água de níveis elevados de qualidade visual através 
de implementação de uma galeria ripícola. 

v. As espécies a contemplar devem ser apenas autóctones em respeito pela associação em causa. 
A designação das espécies deve ir ao nível da Subespécie. 

vi. As técnicas de Engenharia Natural a utilizar não devem contemplar enrocamentos ou gabiões, 
exceto em situações especiais e devem ser devidamente justificadas. 

vii. Deve prever um programa de manutenção para a fase de exploração por um período temporal 
a propor/definir. 

viii. Deve ficar prevista a apresentação de relatórios associados quer à implementação quer ao 
acompanhamento devendo ser proposto os intervalos de tempo para a sua apresentação. Os 
mesmos devem incluir um registo fotográfico cuidado e com elevada resolução de imagem em 
momento prévio à intervenção na linha de água, durante, no seu término e os trabalhos e fases 
sequentes. 
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Entidade de verificação 
da DIA 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Data de emissão 04 de outubro de 2022 

 

Validade da DIA 

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

 

Assinatura 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

(Nuno Lacasta) 
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