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Glossário 
AC- Alterações Climáticas  

ADR - Acordo Europeu de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 

AIA – Avaliação de Impacte Ambiental 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

CCDR-A - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A) 

CIRVER – Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos 

EIA - Estudo de Impacte Ambiental  

ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação à Alterações Climáticas 

GEE – Gases com Efeito de Estufa 

IGT - Instrumentos de Gestão Territorial  

INAG- Instituto da Água 

LER – Lista Europeia de Resíduos 

OGR- Operações de Gestão de Resíduos  

ONG – Organização sem fins lucrativos 

PBH - Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica  

PDA - Proposta de Definição de Âmbito  

PDM – Plano Diretor Municipal 

PESAAR II - Plano Estratégico Nacional de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais  

PMOT- Planos Municipais de Ordenamento do Território  

PNA - Plano Nacional da Água  

PNAAS- Plano Nacional de Ação para Ambiente e Saúde  

PNPOT - Plano de Gest Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  

PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água  

PP - Plano de Pormenor  

PROTA - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo  

PU- Plano de Urbanização  

RAN – Reserva Agrícola Nacional 

RCD - Resíduos de Construção e Demolição 

REN – Reserva Ecologica Nacional 

RGGR - Regime Geral de Gestão de Resíduos   

RH - Resíduos Hospitalares  

RHP- Resíduos Hospitalares Perigosos  

RNP – Resíduos Não Perigosos 

RU- Resíduos Urbanos  

SIR - Sistema de Indústria Responsável  

TMB- Tratamento Mecânico Biológico de Resíduos Urbanos 

UGR – Unidade de Gestão de Residuos 

UOPG - Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

UPCS – Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde 

UTRH - Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares 
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1. Introdução 

O presente documento constitui a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) para o Projeto da Unidade de Gestão de Resíduos (adiante designada UGR), a 

desenvolver e a integrar nas instalações da atual Unidade de Tratamento de Resíduos 

Hospitalares (UTRH) da Ambimed em Beja.  Neste Projeto a “nova” UGR integrará operações de 

gestão de Resíduos Hospitalares integradas no modelo e no âmbito da atividade já existente e, 

um novo âmbito e atividade as Operações de Gestão de Resíduos (adiante designadas OGR) para 

Resíduos (não hospitalares) a desenvolver para clientes e origens de diferentes tipologias que 

não integram as Unidades de prestação de cuidados de saúde (UPS) ou outras de investigação 

ou de diagnóstico ligadas á saúde humana ou animal.  

Este AIA será desenvolvido nos termos do previsto no artigo 12 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro 

desenvolvendo-se esta PDA, de acordo como o anexo III da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro. 

A Proposta de Definição do Âmbito, que agora se apresenta, resulta de uma análise prévia da 

sensibilidade ambiental das áreas que irão enquadrar o Projeto, bem como dos estudos já em 

curso de realização, o que permite, neste momento, uma identificação dos potenciais impactes 

ambientais expectáveis e uma justificação de alternativas retidas. 

Em termos de enquadramento legal, o Projeto que integra o Tratamento físico-quimico de 

resíduos perigosos (D9), encontra-se abrangido pelo n.º 9, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152-

B/2017, de 11 de dezembro, que vem alterar o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro: 

“ 9 - Instalações destinadas à incineração (D10), valorização energética (R1), tratamento físico-

químico (D9) ou aterro de resíduos perigosos (D1)”. 

  

1.1. Identificação do projeto, fase em que se encontra e eventuais 

antecedentes 
O presente Projeto, encontra-se em fase de Execução. Integra, conforme foi já referido, 

operações de gestão de Resíduos Hospitalares, com o Biosystem, enquadradas no âmbito da 

atividade e operações já existentes como o acondicionamento, recolha e transporte de RHP e, 

um novo âmbito e atividade as Operações de Gestão de Resíduos (adiante designadas OGR) para 
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Resíduos não hospitalares, a desenvolver para clientes e origens de diferentes tipologias, que 

não integram as UPS e outros produtores de RH.  

Os antecedentes do Projeto, são contextualizados e resumidos nas alíneas seguintes: 

a) A situação atual ou de referência, nomeadamente, das instalações de Tratamento de 

Resíduos Hospitalares (UTRH) da Ambimed em Beja, que se encontraram licenciadas, desde 

há cerca de catorze anos, para efetuar a gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP), 

classificados de acordo com o Despacho n.º 242/96, nos grupos III e IV. A gestão destes RHP, 

engloba as operações de acondicionamento, recolha, transporte, armazenamento (para 

todos os RH grupos III, IV e outros com risco químico) e tratamento por Autoclavagem (para 

os resíduos com risco biológico nomeadamente o grupo III), todos esses resíduos são 

produzidos em atividades que se desenvolvem em instalações de unidades de prestação de 

cuidados de saúde, de diagnóstico, de investigação (ligadas ou não ao ensino) ou outras 

atividades ligadas á saúde humana e animal, conforme definição de RH - ‘Resíduos 

hospitalares são os resíduos resultantes de actividades de prestação de cuidados de saúde a 

seres humanos ou a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação 

ou investigação e ensino, bem como de outras actividades envolvendo procedimentos 

invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens” do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 

de setembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho; 

b) A existência de um edifico e infraestruturas preparadas e disponíveis para poder receber o 

Projeto o UGR, de forma integrada nas atividades já existentes na UTRH;     

c) A existência de solicitações por parte de instituições, sociedade civil, organizações (publicas 

e privadas, ONG e outras) no sentido de se dar uma resposta adequada a gestão 

(acondicionamento, recolha, transporte e tratamento) de resíduos perigosos não 

hospitalares mas com o mesmo tipo de risco biológico (como aqueles que se encontrem 

contaminados com sangue ou outros fluidos), proveniente de contextos de acidentes, crimes, 

resíduos com sangue em domicílios, resíduos de higiene feminina, e outros, enquadrados em 

serviços de instituições ou organizações como as forças policiais e judiciais, as empresas de 

gestão das autoestradas, aeroportos, e de outros grandes espaços de utilização pública ou 

privada, as agencias funerárias, os serviços municipais, ou outros; 

d) A disponibilidade, na atual UTRH, de capacidade de tratamento de resíduos com risco 

biológico, por autoclavagem, o que pode providenciar soluções de tratamento para os 

resíduos referidos na alínea anterior (alínea c) com a inerente introdução de mais tipologias 

de resíduos com risco biológico nesse processo de tratamento.  
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1.2.   Identificação do proponente 

O Proponente do Projeto é a Ambimed – Gestão Ambiental, Lda, com sede na Rua 1º de maio, 

Rotunda do Catefica, 2560-587 Torres Vedras, Número de Identificação de Pessoa Coletiva 503 

593 427, contactos telefónico 261320300, fax 261320320 e endereço electrónico 

ambimed@ambimed.pt. 

A Ambimed é uma empresa com atividade na área da Gestão de Resíduos Hospitalares, com 

instalações licenciadas para esse fim desde há cerca de 22 anos. Integra desde 2009 o grupo 

Stericycle, um dos maiores grupos internacionais especializado na “Gestão de Risco”, 

nomeadamente na Gestão de Resíduos em geral e de Resíduos Hospitalares em particular.  

O grupo Stericycle encontra-se sediado nos EUA, com empresas localizadas um pouco por todo 

o mundo, como Canadá, EUA, Brasil, Japão, Inglaterra, Irlanda, Roménia, Luxemburgo, Espanha, 

entre outros locais, que prestam uma diversidade de serviços específicos e complementares, na 

Gestão de Risco. O grupo Stericycle gere mais de 100 instalações de gestão e/ou de tratamento 

de Resíduos Hospitalares em todo o mundo. De sublinhar que, dessas unidades, cerca de 70% 

utilizam para o tratamento de resíduos hospitalares com risco biológico o sistema de 

Autoclavagem e cerca de 30% dispõe de soluções de incineração, para esses resíduos, a titulo 

de exemplo 11 dessas instalações de incineração localizam-se no Reino Unido e 6 nos EUA. 

1.3. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a 

autorização 

A este nível haverá a considerar: 

a) A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), como autoridade de AIA, uma vez que projeto 

a realizar enquadra-se no anexo I, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

com redação do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro;  

b) A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A), para a 

autorização do armazenamento temporário de resíduos na instalação e autorização da 

operação de tratamento físico-químico (D9) para os resíduos 15 02 02 e 20 01 99, 

segundo o artigo 27º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho. 

c) A Direção Geral da Saúde (DGS), como entidade que integrará também o processo de 

AIA, uma vez que o projecto contempla alterações na Unidade de Tratamento de 

Resíduos Hospitalares.     

 

mailto:ambimed@ambimed.pt
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1.4.   Objectivos e estrutura e metodologia da PDA 
 

A presente Proposta de Definição de Âmbito (PDA) tem por objectivo identificar, analisar e 

seleccionar as vertentes ambientais significativas que podem vir a ser afectadas pelo projecto 

em estudo e sobre as quais o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deverá incidir. Neste sentido, 

pretende-se garantir uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) bem suportada, por meio da 

identificação prévia dos assuntos mais importantes a abordar no EIA do Projecto de Melhoria 

Contínua - Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) de Beja da Ambimed. 

A estrutura e metodologia da presente PDA encontra-se em conformidade com o estabelecido 

na Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro. 

Deste modo, no Capítulo 1 procede-se à designação e identificação do projeto, descrição 

sumária do seu estágio actual de desenvolvimento e seus antecedentes, bem como à 

identificação do proponente e da entidade licenciadora. Este capítulo incide também nos 

objectivos, estrutura e metodologia da PDA, passando pela identificação da equipa responsável 

pela mesma. 

O Capítulo 2 incide sobre a caracterização do projecto, onde são focados os objectivos, as 

principais caracteristicas fisicas do projecto e a descrição das principais acções ou actividades de 

instalação, exploração e desmantelamento do projecto. São ainda abordadas a lista dos 

principais materiais e energia utilizados ou produzidos, lista dos principais efluentes, emissões 

e resíduos previsíveis, bem como a identificação de substências perigosas, projectos associados 

ou complementares e a programação temporal estimadas para as fases de instalação, 

exploração e desmantelamento. 

No CapÍtulo 3 é efectuada uma descrição sumária da área de implantação do projecto, 

identificação das áreas sensíveis, planos de ordenamento do território, servidões, 

condicionantes e equipamentos/infraestruturas relevantes potencialmente afectados pelo 

projeto. 

No Capítulo 4 identificam-se as questões mais significativas por fator ambiental a analisar no 

EIA, considerando as principais acções geradoras de impactes assim como as consequências 

mais significativas previsiveis no ambiente. Neste capitulo é ainda efectuada uma sintese onde 

se identificam as principais acções associadas às fases de instalação, exploração e desativação, 

com potenciais impactes significativos, uma hierarquização dos fatores ambientais relevantes 

tendo em conta os potenciais impactes identificados, identificação de riscos ambientais, 
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Identificação dos aspetos que possam constituir condicionantes ao projeto e identificação de 

populações e grupos sociais potencialmente afetados ou interessados pelo projeto. 

No Capítulo 5 é apresentada uma proposta metodológica para a caracterização do estado atual 

do ambiente e sua previsivel evolução sem projeto para cada fator ambiental. 

No Capítulo 6 é apresentada uma proposta metodológica para a identificação e avaliação de 

impactes, para cada fator ambiental relevante anteriormente identificado. 

No Capítulo 7 são efetuadas análises de risco, tanto ao nível de acidentes graves e/ou 

catástrofes que incluem os causados pelas alterações climáticas, como também os riscos para a 

saúde humana. 

Por último, no Capítulo 8 apresenta-se o planeamento previsto para a execução do EIA, 

designadamente a proposta de estrutura, a equipa e especialidades técnicas a considerar, os 

potenciais condicionaliemos à elaboração do EIA, bem como as entidades a contactar e 

bibliografia a consultar. 

 

1.5.   Identificação da equipa responsável pela elaboração da PDA 
 

No quadro seguinte apresenta-se a equipa técnica responsável pela elaboração da PDA. 

Quadro 1 – Equipa técnica responsável pela elaboração da PDA 

Função Técnico Formação 

Coordenação Geral  

e Metodológica 

 

José Manuel Palma 

Oliveira 

 

PhD, Psicologia 

Coordenação dos aspetos sociais 

e análises de risco 

 

Dalila Antunes 

 

Psicologia Ambiental 

Coordenação dos aspectos 

ligados à estrutura e 

implementação do projeto 

 

Sofia Silva 

 

Eng Ambiente 

Aspectos Operacionais, Logística 

e Transportes 

Pedro Ramalho Conselheiro de Segurança, Pós-
Graduação em Ambiente 

Apoio à Coordenação 
Cláudia Rodrigues Psicologia Social 

Vânia Ferreira Técnica de Qualidade e 
Ambiente 

Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
Elisabete Rodrigues  Geógrafa 

Socio-economia Claudia Rodrigues Psicóloga 
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Saúde Humana 

Filipe Julião Lic Ciências Biomédicas 

Ana Teresa Santos Mestre Eng do Ambiente, perfil 
Eng Sanitária 

Solos e uso actual do solo Inês Lopes Eng. Agrónoma 

Biologia ou Biodiversidade 
Susana Reis Bióloga 

Sandra Mesquita Arq. Paisagista  

Clima e microclima Isabel Tavares Eng Ambiente 

Alterações climáticas Filipa Carlos PhD Sistemas Sustentáveis de 
Energia, Eng. Ambiente 

Ar Isabel Tavares Eng. Ambiente 

Água Ana Teresa Santos  Mestre  Eng do Ambiente, 
perfil Eng Sanitária 

Paisagem Sandra Mesquita Arq. Paisagista 

Ruído Luís Conde Santos Eng. Electrotécnico 

Resíduos Ana Teresa Santos  Mestre  Eng do Ambiente, 
perfil Eng Sanitária 

Águas Residuais Ana Teresa Santos  Mestre Eng do Ambiente, perfil 
Eng Sanitária 

Análise de Risco Erica Campos  Mestre Segurança no Trabalho, 
Lic Saúde Ambiental 

 

2. Caracterização do projeto 
 

2.1.   Objetivo do projeto e sua justificação 
 

Como principais objetivos e como nota justificativa deste Projeto no concelho de Beja, que de 

várias formas se integram também nos antecedentes que levam ao seu desenvolvimento, a 

Ambimed com esta UGR, visa a integração de aspetos ambientais e de logística no processo de 

melhoria continua na atual UTRH, nomeadamente: 

a) A atual UTRH dispõe de espaços disponíveis para compatibilizar na mesma instalação mais 

usos além dos atuais. Além disso, o sistema de autoclavagem lá instalado para tratamento 

de resíduos com risco biológico, dispõe atualmente de capacidade de tratamento 

excedentária, o que significa também que o atual subaproveitamento da UTRH, permite o 

potencial incremento de mais operações de gestão de resíduos nessa instalação e ao 

desenvolvimento de um projeto de melhoria para esse espaço como a UGR, quer para os RHP 

quer para outros resíduos que não sejam os hospitalares. 

b) Para as operações que se relacionam com os RHP e que são já atualmente desenvolvidas na 

UTRH, e que pode também ser considerado como mais um passo na sustentabilidade da 
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instalação e na maior circularidade da economia naquela instalação, o projeto de melhoria 

contínua visa: 

i) Otimizar a utilização de infraestruturas e do equipamento ligado á gestão de Resíduos 

Hospitalares, já existente naquela instalação, naquela zona geográfica do país; 

ii) Reduzir o desperdício de plástico e de rejeição deste produto como resíduo (para 

eliminação como destino final), reduzindo o consumo de novos recipientes de plástico, 

com a consequente minimização de consumo de matéria prima e de energia na 

produção/fabrico destes recipientes de plástico; 

Esta componente do Projeto está relacionada com um novo sistema, o Biosystem, ligado á 

gestão de resíduos cortantes e perfurantes (alguns dos RHP do grupo IV), como o 

acondicionamento, recolha e transporte, com a utilização de novos contentores de uso 

múltiplo, em detrimento de soluções de exclusiva utilização de contentores de uso único que 

são sempre destruídos (incinerados) juntamente com os resíduos que acondicionam. 

c) A outra componente do projeto para as novas Operações de Gestão que se relacionam com 

outros Resíduos que não os hospitalares, integrará o incremento de novas tipologias de 

resíduos com diferentes códigos LER, nomeadamente: 

i) O armazenamento temporário de resíduos provenientes, de atividades como a título de 

exemplo, indústria farmacêutica, farmácias, distribuidores (grossista) de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos ou outros resíduos de produtos químicos ligados á 

agricultura, atividade agroalimentar ou outra.Esses resíduos podem incluir o material de 

embalagem, como plásticos, cartão, papel, vidros, embalagens compósitas, resíduos de 

medicamentos, produtos farmacêuticos, de produtos utilizados na agricultura ou outros 

produtos de consumo não doméstico. Este aspeto encontra-se um pouco mais 

desenvolvido no fator Resíduos desta PDA; 

ii) Outros resíduos contaminados ou com potencial de contaminação, com Risco biológico, 

que se enquadram em solicitações por parte de clientes / e potenciais clientes, instituições, 

sociedade civil, organizações (públicas e privadas, ONG e outras) no sentido de se dar uma 

resposta adequada a gestão (acondicionamento, recolha, transporte e tratamento) de 

resíduos perigosos não hospitalares mas com o mesmo tipo de risco biológico (como 

aqueles que se encontrem contaminados com sangue ou outros fluidos), como: 

• Os resíduos de higiene feminina, produzidos e geridos em contextos de espaços 

públicos, como espaços comerciais, escolas, aeroportos, etc; 

• Os resíduos originados em contextos de: 
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o acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e 

privadas (nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de 

transportes, estádios desportivos, outros locais); 

o acidentes em espaços abertos, como as vias de circulação (estradas, linhas férreas, 

aeroportos etc), espaços de utilização para grandes aglomerados de pessoas 

(atividades desportivas, musicais e culturais, manifestações publicas, etc).                        

Os resíduos produzidos nesses contextos, têm que ser normalmente geridos, numa 

primeira abordagem junto aos seus locais de produção por forças policiais, por 

bombeiros (ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas de gestão das 

autoestradas, e de outros grandes espaços de utilização pública ou privada, os serviços 

municipais, ou outras; 

• Os resíduos produzidos em contextos de crimes ou outras ações com armas donde 

resultem feridos, tendo esses resíduos que ser normalmente geridos por forças policiais, 

por estruturas e entidades judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou emergência 

médica, ou outras;  

• Os resíduos produzidos em agências funerárias, consequentes da remoção de roupas 

em domicílios, do tratamento prévio de cadáveres, etc; 

De forma resumida, poder-se-á referir sobre estes Resíduos com risco biológico (sangue ou 

outros fluidos orgânicos) que,  conforme é do conhecimento de todos, as suas origens vão muito 

além das unidade de saúde, ou seja independentemente do local onde os mesmos sejam 

produzidos, um domicilio, uma via pública, um espaço público, uma empresa que possa fazer 

(ou não) a gestão de espaços de uso público, etc…, têm sempre o mesmo tipo de potencial de 

risco que aquele associado aos Resíduos Hospitalares e como tal, deverão ser sujeitos a 

tratamento equivalente.   

Embora atualmente esses resíduos com risco biológico estejam a ser classificados como resíduos 

urbanos (RU)  e códigos LER equivalentes, e enviados diretamente para contentores de RU e  

recolhidos como se de simples RU se tratassem,  transportados a granel em viaturas de RU e 

ainda encaminhados para  Aterros ou outras soluções de RU (como o TMB, incineração de RU) 

onde, ao longo de todas estas operações de gestão de resíduos, de toda essa cadeia, são 

“operados”, “manuseados” ou “manipulados”, com os cuidados relativos a um RU e não a um 

resíduo perigosos com potencial de risco biológico, como de facto são.   

A autoclavagem, como sistema para tratamento de RHP, semelhante ao que é já utilizado há 

muitos anos para a esterilização hospitalar de materiais instrumentos e têxteis (roupa e outros) 
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constitui um sistema tecnicamente indicado, seguro e ambientalmente correto, para o 

tratamento de todos esses resíduos com risco biológico, antes do seu o encaminhamento envio 

para Aterro sanitário de resíduos não perigosos. A autoclavagem é o sistema de tratamento a 

que são sujeitos os resíduos hospitalares perigosos com risco biológico um pouco por instalações 

em todo o mundo e em Portugal há 22 anos.  

 Ao tratamento de resíduos perigosos com risco biológico (sejam de origem hospitalar ou não), 

é aplicado o código de operação D9 – Tratamento físico-químico, conforme Anexos I e II da 

diretiva 2008/98/CE e do diploma RGGR (Regime Geral de Gestão de Resíduos).  Para esta 

operação D9, a Ambimed tem várias instalações licenciadas, conforme foi já referido, há vários 

anos, sendo uma dela a UTRH de Beja para a qual se pretende agora com o presente projeto, 

além de outras ações de melhoria continua, fazer o  upgrade para uma UGR,  com a integração 

de  novos resíduos com novos códigos LER, uns para armazenamento temporário (para posterior 

encaminhamento), e outros para integração no mesmo sistema de tratamento  já existente, a 

Autoclavagem. 

Aspeto relacionados com a caraterização destes novos resíduos contaminados e, com novos 

códigos LER diferentes dos que se enquadram no capítulo 18 e nos subcapítulos 18 01 - Resíduos 

de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em seres humanos e o 18 

02 - Resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de animais, encontram-se 

desenvolvidas com mais pormenor nesta PDA, na análise do fator “RESÍDUOS”.  

Contudo, poder-se-á acrescentar que os dois novos códigos LER (um deles de resíduos perigosos) 

que enquadram o Projeto da UGR para integração no tratamento de resíduos com risco biológico 

no sistema de Autoclavagem da atual UTRH, serão: 

-  o código 15 02 02*, com a designação de “absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros 

de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, 

contaminados por substâncias perigosas”, substâncias perigosas essas que serão de 

contaminação biológica, resíduos contaminados com sangue e outros fluidos orgânicos 

e/ou de risco biológico; 

- o código LER 20 01 99, com a designação de “outras frações não anteriormente 

especificadas”, que enquadram os resíduos de higiene feminina (pensos, tampões, etc). 

A integração no projeto, nesta nova UGR, de outros resíduos com outros códigos LER de 

diferentes capítulos, que se integram nos LER  06, 07, 09, 15, 16, 20  e, que conforme foi acima 

referido, encontra-se descrita de forma mais desenvolvida e pormenorizada nesta PDA,  na 

análise do fator “RESÍDUOS”. 
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2.2. Descrição sumária das principais caracteristicas fisicas do 

projeto 
 

O Projeto objeto do presente AIA, a Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) ir-se-á implementar, 

na instalação existente,  UTRH,  nesse sentido descrevem-se nos parágrafos seguintes a situação 

de referência  do projeto, nomeadamente a atividade desenvolvida nessa instalação, licenciada 

desde 2004 para a gestão de resíduos hospitalares e as diferentes operações que integra e que 

são atualmente desenvolvidas, como o acondicionamento, recolha, transporte, armazenamento 

temporário e tratamento de Resíduos Hospitalares (RH). 

A Unidade de tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH) em  Beja, é uma das 5 instalações de 

gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP)  que a Ambimed tem licenciadas e a primeira 

(no Barreiro) a funcionar há mais de 20 anos em Portugal, onde em 4 instalações além do 

Armazenamento temporário (de RHP do grupo IV) é desenvolvido o Tratamento (operação D9, 

diretiva 2008/98/CE e RGGR-DL nº73/2011 de 17/6) de RHP do grupo III, classificados de acordo 

com o Desp. nº242/96 de 13/8, com sistemas de Autoclavagem tecnicamente especializados 

para resíduos com risco biológico e 1 instalação de Incineração para RHP do grupo IV e outros 

essencialmente de risco químico. 

Essa instalação (UTRH) já existente e licenciada há mais de catorze, localizada em Beja dentro 

do Parque Ambiental do Montinho, ocupa uma área total de cerca de 3100 m2 sendo 1350 m2 

ocupados por área edificada e 1750 m2 de área exterior.  

Estas instalações, UTRH, possui as condições estruturais e funcionais adequadas à sua função, 

com fácil acesso e controlo de entradas no Parque Ambiental, todas as infraestruturas de 

saneamento básico, abastecimento de água da rede pública, energia e outras, necessárias ao 

bom funcionamento e exploração desta instalação. 

 A UTRH integra um sistema para Tratamento de resíduos hospitalares perigosos de risco 

biológico Autoclavagem composto por dois Autoclaves e todo o sistema complementar ao seu 

funcionamento, um equipamento de Trituração/Compactação que processa os resíduos já 

tratados e equiparados a resíduos urbanos, antes do seu encaminhamento para o destino final.  

Dispõe ainda de zonas de armazenamento para os resíduos perigosos e não perigosos até o seu 

encaminhamento para tratamento destino final por eliminação ou valorização.  

Dispõe ainda um equipamento de higienização de contentores de 60 litros de uso múltiplo, 

homologados para o transporte de RHP, para as classes 6.1. e 6.2. do ADR (Acordo Europeu de 
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Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) utilizados para a recolha de 

clientes/produtores de RHP dos grupos III e IV e ainda outros resíduos perigosos igualmente 

produzidos nessas atividades. 

Relativamente aos resíduos, que são geridos actualmente nesta UTRH de Beja, são oriundos  de 

clientes/produtores  de Resíduos Hospitalares (RH) , e encontram-se enquadrados na Lista 

Europeia de Resíduos, nos códigos LER 18, havendo algumas excepções para alguns resíduos 

líquidos, com risco químico, com as mesmas origens (clientes/produtores) dos RH.  

Esses produtores de RH, são unidades de prestação de cuidados de saúde e outras atividades 

afins ou equiparadas, como aquelas que estão relacionadas com atividades de diagnóstico, de 

investigação, ou outras quer na saúde humana quer na saúde animal, produtores de resíduos  

que de alguma forma se enquadram na definição legal de Resíduo Hospitalar “… os resíduos 

resultantes de actividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, 

nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem 

como de outras actividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, 

piercings e tatuagens.” 

 

As operações e/ou atividades de gestão de Resíduos Hospitalares (RH) ou Resíduos Hospitalares 

Perigosos (RHP) que se desenvolvem atualmente na UTRH da Ambimed em Beja, integram, além 

do acondicionamento, recolha, transporte e armazenamento temporário para todos os RH, 

algumas operações mais especificas como: 

i) o Tratamento por Autoclavagem dos RHP do grupo III, operação com o código D9 – 

Tratamento físico-químico, (conforme anexos da diretiva 2008/98/CE e do diploma RGGR o 

DL nº73/2011 de 17/6), que são resíduos com potencial de risco biológico; 

ii)  o Armazenamento temporário de RHP do grupo IV, que conforme anexos da diretiva 

2008/98/CE e RGGR - DL nº73/2011 de 17/6, é classificada como uma operação de gestão 

de resíduos com o código de D15 — Armazenamento antes de uma das operações 

enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, 

no local onde os resíduos foram produzidos), que são resíduos perigosos, maioritariamente, 

com potencial de risco químico, que são depois a partir daquela UTRH, encaminhados para 

incineração nas instalações da Ambimed (CIGR) no concelho da Chamusca; 

iii)   e ainda o Armazenamento temporário (com operações de gestão D15 e R13, conforme 

anexos da diretiva 2008/98/CE e do diploma RGGR o DL nº73/2011 de 17/6 ), para os 

resíduos líquidos e outros resíduos com perigosidade, provenientes de unidades de 

prestação de cuidados de saúde, que têm essencialmente risco químico e, que são depois 
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a partir desta instalação encaminhados para tratamento noutras instalações como, os 

CIRVER e o CIGR da Ambimed, no concelho da Chamusca, ou outras instalações licenciadas 

para o efeito. 

 

O Projeto objecto deste AIA, a Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) conforme foi já referido, 

será instalada num espaço já existente a Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares 

(UTRH) de Beja, aquele onde se desenvolve desde há cerca de catorze anos, as atividades 

relacionadas com a gestão de resíduos hospitalares, descritas nos parágrafos anteriores deste 

capítulo, encontram-se devidamente preparadas para receber as diferentes componentes do 

Projeto como: 

➢ o Biosystem, diretamente ligado à gestão de resíduos hospitalares já existente, e destinados 

a ações de melhoria continua nalgumas operações de gestão de resíduos  como o  

acondicionamento e recolha, a logística e transporte e armazenamento temporário desses 

RH antes do seu encaminhamento para tratamento e, 

➢  as Operações de Gestão de Resíduos-OGR, destinado á gestão de resíduos provenientes de 

outros produtores que não os hospitalares, onde se integraram também resíduos com risco 

biológico. 

Para os novos processos, operações de gestão e novos resíduos, que enquadram o Projeto 

sujeito a este AIA, a ser implementado em instalação (UTRH) já existente, no EIA será 

aprofundado o seu estudo, analise e avaliação de impacte resultante.  De forma resumida, 

descreve-se nos próximos parágrafos, as duas novas e principais áreas do Projeto, que serão 

desenvolvidas na fase de EIA: 

a) Uma das áreas do projeto será, a implementação de um sistema ligados à Gestão de Resíduos 

Hospitalares Perigosos (RHP) atualmente existentes, o Biosystem  destinado a uma operação 

de gestão  para alguns resíduos hospitalares do grupo IV  (cortantes e perfurantes), 

integrando um novo sistema de automatização (despejo e higienização), que possibilita o 

despejo mecanizado e seguro de contentores de perfurantes que são depois higienizados 

(lavados e desinfetados) e reutilizados com novas utilizações em acondicionamentos e 

recolhas desses RHP,  esses resíduos de cortantes e perfurantes  serão depois encaminhados 

para incineração no Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR) da Ambimed no concelho 

da Chamusca, como os restantes RHP do grupo IV; 

 
b) A outra área do Projeto consistirá no desenvolvimento de outras Operações de Gestão de 

Resíduos (OGR), para resíduos provenientes de produtores/clientes, diversos das unidades 
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de prestação de cuidados  e que produzam resíduos diversos daqueles que são classificados 

como RHP, embora possam carecer de soluções de tratamento semelhantes aos resíduos 

hospitalares com risco biológico, a tratar por Autoclavagem  (em Beja) e risco químico a tratar 

por incineração (no CIGR da Chamusca) .  

 

Essas novas OGR, serão desenvolvidas para os “novos” resíduos ( com as novas origens) 

integraram vários códigos LER, e diferentes operações como a Reembalagem e o 

Armazenamento temporário, antes de encaminhamento para destino final  e/ou tratamento 

desses resíduos noutras instalações, a desenvolver para a grande maioria de resíduos,  e a 

ainda a integração do Tratamento por Autoclavagem (nesta instalação de Beja) , para 

resíduos com risco biológico mas com origens (locais de produção) e códigos LER diferentes 

dos atuais resíduos hospitalares (códigos LER do capitulo 18), como resíduos com sangue ou 

contaminados com outros fluidos humanos, que têm origens e são produzidos em contextos 

completamente diferentes da definição de “resíduo hospitalar”, mas tal como esses, serão 

resíduos perigosos com risco biológico (poderão ter sangue e/ou ter potencial de 

contaminação biológica).  

 

Esses resíduos, que pelo tipo de risco, biológico, poderão integrar o sistema de tratamento 

por Autoclavagem, enquadram um código LER de resíduos perigosos como o 15 02 02*, mais 

concretamente esses resíduos quando contaminados e com risco biológico, conforme se 

descreve nos parágrafos seguintes e, um código LER de resíduos não perigosos como o 20 01 

99 que integrarão os resíduos de higiene feminina, produzidos e geridos em contextos de 

espaços públicos, como espaços comerciais, escolas, aeroportos, etc. 

 

Relativamente aos resíduos perigosos como o código LER 15 02 02* irão integrar 

essencialmente, resíduos de têxteis (roupa de vestuário e outra), materiais absorventes e de 

limpeza e outros com sangue, originados nos seguintes contextos ou produzidos em cenários, 

que integram resíduos gerados ou produzidos  em contextos de: 

 
i) Acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e 

privadas (nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de transportes, 

estádios desportivos, outros locais). 

 
ii) Acidentes em espaços abertos, como as vias de circulação (estradas, linhas férreas, 

aeroportos etc.), espaços de utilização publica ou privada para grandes aglomerados de 

pessoas (atividades desportivas, musicais e culturais, manifestações publicas, etc.).        
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Os resíduos produzidos nesses contextos, têm que ser normalmente geridos por, forças 

policiais, por bombeiros (ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas de gestão 

das autoestradas, e de outros grandes espaços de utilização pública ou privada, os 

serviços municipais, ou outras. 

 
iii) Resíduos resultantes de cenários de crimes (ou outras ações com armas), ocorrências 

descorrentes de eventos extremos ou catástrofes, donde resultem feridos, tendo esses 

resíduos que ser normalmente geridos por forças policiais, por estruturas e entidades 

judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou emergência médica, protecção civil, ou outras. 

 
iv) Os resíduos produzidos em agências funerárias, consequentes da remoção de roupas em 

domicílios, do tratamento prévio de cadáveres, etc. 

 
Pretende-se desta forma com este projeto potenciar as infraestruturas existente para o 

tratamento mais adequado de outras tipologias de resíduos perigosos com risco biológico, em 

vez do seu encaminhamento sem qualquer tratamento, para deposição em aterro, como se de 

resíduos urbanos se tratassem, pois apesar das suas origens são, tal como os resíduos 

hospitalares (como os do grupo III), são resíduos perigosos com potencial de risco biológico, 

apesar das suas origens não serem unidades de saúde (humana ou animal) ou de investigação. 

 

2.3. Descrição das principais ações ou actividades de instalação, 

exploração e desmantelamento do projeto 

As atividades de instalação previstas no projeto correspondem apenas e somente à instalação 

dos equipamentos relativos ao Biosystem. Pois, para a) os resíduos com risco biológico (não 

hospitalares) a tratar, será  com recurso aos equipamentos já existentes que integram  (e 

continuaram a integrar), o processo de autoclavagem e b) o armazenamento temporário de 

resíduos será realizado em espaço de aramazenamento, interior, já existente no edifício da 

instalação e exterior na sua na zona de estacionamento,  com recurso a galeras ou contentores 

móveis que são desatrelados do trator aquando a chegada para armazenamento temporário e 

(re)atrelados ao trator aquando o encaminhamento. 

 

2.3.1. Materiais, resíduos e energia utilizados ou produzidos 
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No que refere à gestão e ao consumo energético relacionado com as diferentes ações ou 

atividades do projeto, e entendendo a Energia nas suas diferentes componentes como a 

eletricidade, o gaz e os combustíveis, deverão ser analisados os procedimentos atuais na 

instalação e incrementadas  as boas práticas a nível da utilização eficiente de recursos e de 

energia (eficiência energética), nas diferentes operações de gestão de resíduos e nas atividades 

de exploração do projeto, e no sentido do desenvolvimento de ações de melhoria contínua. 

Relativamente aos resíduos, nesta instalação UTRH e no “novo” projeto (a UGR), eles são 

simultaneamente a “matéria-prima” ou o input da atividade e o output (a saída dos resíduos 

após tratamento por autoclavagem, ou saída de vários resíduos após o armazenamento 

temporário na instalação).  

Estes aspetos sobre os resíduos e intrinsecamente sobre o que é a “matéria prima” neste projeto, 

encontra-se mais desenvolvida nos capítulos desta PDA associados ao fator “Resíduos”. 

 

2.3.2. Efluentes e emissões previsiveis 

O novo projecto não induzirá novos efluentes ou emissões. Relativamente ao principal efluente 

produzido nas atividades já existentes (as águas residuais) com o novo projeto, verificar-se-á um 

acréscimo reduzido das mesmas e que terá pouco significado. As questões sobre estes efluentes, 

encontram-se mais desenvolvida nos capítulos desta PDA associados ao fator “Águas residuais”. 

Não existem emissões para a atmosfera decorrentes das atividades ligadas ao projeto, à exceção 

daquelas relativas ao acréscimo de emissões decorrentes do transporte de resíduos. Note-se no 

entanto, que os resíduos que se preveem integrar o projeto da UGR terão sempre de ser 

recolhidos, transportados e encaminhados para tratameto, seja pela a Ambimed ou por 

qualquer outro operador de gestãoresíduos, pelo que apesar de representarem um acréscimo 

de emissões no âmbito do projeto estes existirão sempre independentemente da realização ou 

não do projeto da UGR aqui proposto. 

 
2.3.3. Identificação de substâncias perigosas 

 

O Projeto da nova UGR, de acordo com todo o processo de melhoria continua, e conforme foi já 

descrito nos pontos 1.1. e 2.1. e 2.2., integrará no processo de tratamento dos resíduos com 

risco biológico, dois novos códigos LER em que um deles serão resíduos perigosos (LER 15 02 

02*), e que serão integrados no tratamento de resíduos com risco biológico no sistema de 

Autoclavagem da atual UTRH. São resíduos com risco biológico (sangue ou outros fluidos 

orgânicos) que,  conforme é do conhecimento de todos, as suas origens vão muito além das 
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unidade de saúde, ou seja independentemente do local onde os mesmos sejam produzidos, um 

domicilio, uma via pública, um espaço público, uma empresa que possa fazer (ou não) a gestão 

de espaços de uso público, etc…, têm sempre o mesmo tipo de potencial de risco que aquele 

que é associado aos Resíduos Hospitalares e como tal, deverão ser sujeitos a tratamento 

equivalente.   

A integração no projeto, nesta nova UGR, do aramazenamento temporário de outros resíduos 

com outros códigos LER de diferentes capítulos, que se integram nos LER  06, 07, 09, 15, 16, 20  

em que alguns deles poderão ser resíduos perigosos, esse enquadramento encontra-se descrito 

de forma mais desenvolvida e pormenorizada nesta PDA,  na análise do fator “Resíduos”, no 

capitulo 4.14.. 

Além dalguns resíduos perigosos que conforme já referido, são parte integrante das operações 

e processos a desenvolver, na fase de exploração do Projeto na nova UGR, não existem outras 

substancias perigosas. 

 

2.4.   Projetos associados ou complementares 

Poder-se-á considerar que o principal projeto associado à UGR da Ambimed que se pretende 

desenvolver, é a UTRH da Ambimed, que se encontra licenciada e a funcionar naquela instalação, 

dedicada à gestão dos Resíduos Hospitalares há cerca de catorze anos. É nesta instalação que se 

implementará o Projeto da UGR: a) com o Biosystem (para alguns RHP) e b) para outros resíduos 

(com novos códigos LER) a operação de armazenamento temporário e, para os resíduos com 

risco biológico (que integrampara dois desses códigos LER), o seu tratamento, no sistema de 

autoclavagem já existente.  

A localização do Projeto da UGR, nas instalações da UTRH da Ambimed e no Parque Ambiental 

do Montinho, integra-se tanto na lógica de planeamento previsto para o Parque Ambiental (ver 

capítulo 3.3), como na sua operacionalização consumada nos projetos já existentes; dispondo já 

actualmente das das infraestruras necessárias ao seu bom funcionamento, como: acessos 

viários internos e externos; sistema de abastecimento de água; sistema de drenagem e 

tratamento de águas residuais;  soluções de destino final para resíduos, os resíduos (não 

perigosos) resultantes do processo de tratamento, após por autoclavagem e os RU resultante 

das atividades sociais, administrativas e de logística do funcionamento da instalação. Todos 

estes aspetos serão detalhados e analisados em sede de EIA, contudo poder-se-á já destracar 

que as instalações e projetos associados e/ou complementares a este Projeto em análise, 

encontram-se maioritarioamente localizadas neste Parque Ambiental do Montinho, 

nomeadamente algumas das instalações da Resielantejo como o Aterro sanitário de RU e o 
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Centro de triagem e, o Aterro de RNP da Lena Ambiente. Será também de referir outros projetos 

localizados na zona de Lisboa e Vale do Tejo, como a instalação da Ambimed que complementa 

a atividades desta instalação em Beja (atualmente e no futuro) que é o Centro Integrado de 

Gestão de Resíduos (CIGR) que integra um incinerador, e ainda as instalações de gestão de 

resíduos integradas nos dois CIRVER, estando todas essas instalações localizadas no concelho da 

Chamusca. 

 

2.5. Descrição das principais acções ou actividades de desativação 

ou de desmantelamento do projeto 

De modo a uma correta compreensão do projeto importa referir que o edifício e terreno de 

logradouro adjacente da instalação UTRH, que pertencem à Ambimed, localiza-se no Parque 

Ambiental do Montinho propriedade da Resialentejo, em zona infra-estruturada e preparada 

para o receber atividades industriais ou equiparadas, ligadas de forma direta ou indireta à gestão 

de resíduos. 

Uma vez que o edifício onde o projeto irá ser implementado, já existe independentemente do 

desenvolvimento do mesmo, na sua fase de desativação não se prevêem quaisquer ações de 

desmantelamento do edifico, mas sim desativação interna com eventual desmantelamento de 

alguns equipamentos e retirada dos mesmos, assim como de produtos e matérias da instalação 

associados essencialmente e ao equipamentodo Biosystem, componente do Projeto. Esta ação 

de desativação e/ou desmantelamento desse equipamento terá essencialmente produção de 

resíduos e de algumas águas de lavagens. O desenvolvimento destes aspetos e de ações e/ou 

medidas preventivas serão avaliadas e analisadas em fase de EIA. 

 

2.6. Programação temporal estimada das fases de instalação, 

exploração e desmantelamento e sua relação com o regime de 

licenciamento 

2.6.1. Fase de instalação 

 

A fase de instalação consistirá na colocação de algum equipamento no edifício e na UTRH já 

existente, considerando nomeadamente o que é relativo ao Biosystem e algumas pequenas 

adaptações (como pinturas e colocação de divisórias internas) do espaço do edifício que irá 

receber as OGR com novos códigos LER. 
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Poderá  haver necessidade nesta fase, de alguns pequenos trabalhos de adaptação do espaço 

para receber os equipamentos, de pequenos trabalhos de fixação ao piso ou outras, donde 

poderão resultar resíduos  (RCD, resíduos de embalagem e outros), bem como eventuais 

derrames (massas consistentes, óleos)  e/ou águas residuais de lavagens dos pisos e dos 

equipamentos, serão aspetos devidamente contemplados em e integrados em Boas Práticas na 

gestão dos mesmos , situação a aprofundar e analisar em contexto de EIA. 

2.6.2. Fase de exploração 

A fase de exploração englobará, entre outros aspetos, atividades ligadas ás diferentes operações 

de gestão de resíduos como, o acondicionamento a logística de transporte dos resíduos, o 

armazenamento temporário no interior do edifício e no exterior através de galeras ou 

contentores metálicos fechados (de 20´ ou 40´) , o encaminhamento para tratamento e destino 

final para outros operadores autorizados para esses fim. A descrição resumida, mas mais 

pormenorizada sobre as atividades nas instalações associadas ao Projeto, encontram mais 

desenvolvidas no capitulo 2.2 desta PDA. 

A fase de exploração está prevista para o final do 4º trimestre do ano 2018, após a emissão da 

DIA ao EIA. 

2.6.3. Fase de desmantelamento 

No que se refere a esta fase, de desativação, uma vez que o Projeto irá ser implementado e 

desenvolvido em edifício e instalações com atividade especificas que decorrem já numa situação 

de referencia sem o projeto, os trabalhos que venham a ser associados a esta fase incluíram 

essencialmente a remoção de equipamentos e de materiais associados ao projeto.  

Para essas ações serão ser analisadas e desenvolvidas no EIA as medidas a tomar, preventivas e 

operacionais que irão evitar e minimizar eventuais riscos de poluição associados.  

Em linhas gerais pode-se referir que essas medidas, associadas essencialmente aos resíduos 

(que poderão ser RCD e/ou outros) e ás águas residuais, integrarão a:  

i) Triagem e encaminhamento de equipamentos e de resíduos resultantes, dando 

prioridade á reutilização desses materiais e equipamentos, e no caso dos resíduos, efetuar 

o seu acondicionamento e separação, (equipamentos fora de uso, embalagens, sucata, 

materiais de limpeza e quaisquer outros resíduos), por tipologia e classificação por código 

LER,  encaminhando-os preferencialmente para valorização, respeitando a hierarquia de 

resíduos em termos de tratamento e/ou destino final para operadores licenciados;  
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ii) Prevenção e atuação em caso de derrame, na desmontagem e remoção dos 

equipamentos, onde será dada especial atenção aos equipamentos que contenham 

fluidos (óleos e massas, p. ex.), de forma a minimizar a ocorrência de derrames e as ações 

a desenvolver como resposta a esse tipo de ocorrências; 

iii) Higienização das instalações, limpeza e higienização rigorosa de todos os espaços 

(paredes, pavimentos) e também dos próprios equipamentos, antes do seu 

encaminhamento, para reutilização ou para destino final como resíduo. 

3. Localização do projeto 

3.1.   Descrição sumária da área de implantação do projeto 

Conforme foi já anteriormente descrito mas voltamos aqui a referir, de modo a que possa existir 

uma correta compreensão deste Projeto da UGR, o mesmo vai-se desenvolver no edifício e 

espaço  exterior adjacente (zona de estacionamento e de circulação de viaturas) da instalação 

existente, UTRH que pertencem à Ambimed que se encontra localizada dentro do Parque 

Ambiental do Montinho propriedade da Resialentejo, instalação e parque com acesso 

controlado, infra-estruturados e preparados para receber atividades industriais ou equiparadas, 

ligadas de forma direta ou indireta à gestão de resíduos. 

O Parque Ambiental do Montinho, localiza-se na freguesia de Santa Clara do Louredo, concelho 

de Beja, distrito de Beja, este Parque constitui uma localização privilegiada para a atividade da 

UTRH e do Projeto para a UGR, agora em avaliação, permitindo-lhe usufruir de uma série de 

infraestruturas, como o sistema de drenagem e tratamento de águas residuais da Resialentejo, 

o Aterro sanitário de Resíduos Urbanos (RU) da Resialentejo e o Aterro de sanitário de Resíduos 

Não Perigosos (RNP) da Lena Ambiente, entre outras. 

Em termos geográficos, a área de implantação enquadra-se na folha n.º 531 da Carta Militar 

Topográfica de Portugal dos Serviços Cartográficos do Exército (IGeoE). 

A área do Parque Ambiental do Montinho confina a Sul e a Este com a Herdade do Montinho, a 

Oeste com a Estrada Nacional 122, a Norte com a Carreira de Tiro, localizada a Sul de Beja em 

cerca de 10 km, junto ao IP2 e à EN122, que passa a oeste do Parque Ambiental e que liga Beja 

a Castro Marim.  

Na envolvente próxima da propriedade (3 km) não existe nenhum aglomerado populacional. 

Nas figuras seguintes, apresenta-se a inserção geográfica de Beja, do Parque Ambiental do 

Montinho (figuras 1, 2) e da UTRH da Ambimed (figura 3). 
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Figura 1 – NUTIII – Baixo Alentejo 

 

Figura 2 – NUTIII – Distrito de Beja 

 

Abaixo, na figura 3, além da localização da instalação da Ambimed, encontram-se também 

localizadas, as restantes instalações do Parque Ambiental do Montinho, como: ACOS – 

Associação de Criadores de Ovinos do Sul; Lena Ambiente, SA; Recifemetal Beja, SA; Resialentejo 

– Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM; e a Zoomed. 

No EIA será apresentada esta imagem aérea e carta legendada e com identificação e mais 

visibilidade relativa á localização cada instalação do parque. 

 

Figura 3 – Imagem aérea do Parque Ambiental do Montinho com localização da atual UTRH da Ambimed. 
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Fonte: http://www.resialentejo.pt |  Coordenadas -7.86968228, 37.92755597 

 

3.2.   Identificação das áreas sensiveis 

Apesar da zona do projeto estar inserida numa região com elevada importância para a 

conservação da natureza, facto comprovado pela Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro 

Verde e pelo Vale do Guadiana, a área de estudo propriamente dita não está incluída em 

nenhuma área classificada do ponto de vista da conservação da natureza, quer seja Área 

Protegida ou Sítio da Rede Natura 2000. 

 

3.3.  Planos de ordenamento do território 

Planos Diretores Municipais 

Os PDM estabelecem o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo uma 

síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local, integrando as opções de âmbito 

nacional e regional, com incidência na respetiva área de intervenção. O modelo da estrutura 

espacial do território assenta na classificação e desenvolvimento do solo através da qualificação 

do mesmo. 

A área de estudo é integralmente abrangida pelo PDM do município de Beja, ratificado pelo 

Aviso (extrato) n.º 4296/2014, de 28 de março, com Alteração por Adaptação através do Aviso 

n.º 9307/2017, de 14 de agosto. 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 2.º do Aviso n.º 4296/2014, de 28 de março, e no 

sentido de enquadramento das ações de intervenção sobre o território do concelho com vista à 

concretização de dinâmicas de desenvolvimento e de ordenamento, foram definidas as 

seguintes linhas de orientação estratégica: 

a) “Projetar Beja no exterior e quebrar o isolamento do Concelho; 

b) Revitalizar e diversificar a base Económica do Concelho para intensificação dos 

processos de crescimento; 

c) Valorizar, de modo sustentável, o território e reforçar a identidade do Concelho; 

d) Qualificar o espaço urbano e dinamizar as funções da cidade, enquanto centro urbano 

regional; 

e) Valorizar os Recursos Humanos, desenvolver as capacidades organizacionais, promover 

e incrementar a coesão social.” 

 
O Projeto e o PDM de Beja: Classes e Categorias de Espaço 
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De acordo com a Planta de Ordenamento (Desenho n.º 01 - Extrato da Planta de Ordenamento 

do concelho de Beja – Anexo I) do PDM em vigor de Beja, a área onde se insere o projeto 

encontra-se classificada como Outras áreas urbanas, que constituem “1 - (…) espaços para 

desenvolvimento e incremento das atividades económicas, (…) e que integram: 

a) Zona Industrial do Vilarinho; 

b) Aeroporto; 

c) Parque Ambiental do Montinho; 

d) Atividades económicas, no setor secundário e terciário, dispersas existentes. 

2 — Os espaços referenciados terão instrumentos de ordenamento específicos, na sequência dos 

quais será definido um perímetro urbano de ocupação do solo. 

3 — Caso esteja em causa a localização de estabelecimentos com risco de acidente grave 

envolvendo substâncias perigosas deverá ser tido em conta o disposto no ponto 13 do artigo 

14.º” (Artigo 25.º - Identificação e Regime). 

O artigo 28.º refere o seguidamente transcrito sobre o Parque Ambiental do Montinho: 

“1 — O Parque Ambiental do Montinho é um parque industrial eco eficiente, direcionado para a 

integração das vertentes ambiental e económica, com especial enfoque na racionalização e 

sustentabilidade das infraestruturas e das atividades económicas que nele se estabeleçam. 

2 — A área deste parque constituirá uma UOPG, sujeita a plano de pormenor, podendo o seu 

planeamento ser efetuado por fases. 

3 — O Parque Ambiental do Montinho, entre outras atividades de cariz ambiental, centralizará 

a instalação de atividades de recuperação de sucatas, sendo obrigatória a apresentação de 

projeto paisagístico de modo a garantir a sua inserção na paisagem.” 

Assim, em suma, refira-se que a zona de inserção do projeto corresponde a uma área já 

infraestruturada, inserida no Parque Ambiental do Montinho, e em terrenos e infra-estruturas 

pertencentes à Ambimed (onde a zona de infraestruturas existentes corresponde a unidades de 

tipologia industrial).  

 

Planos de Urbanização e Planos de Pormenor 

Constata-se a existência, no âmbito territorial definido para o atual projeto, do Plano de 

Pormenor (PP) do Parque Ambiental do Montinho, aprovado através do Aviso n.º 1947/2018, 

de 12 de fevereiro. A concretização deste Plano decorre da existência de UOPG – Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão proposta no PDM, nomeadamente a UOPG 9 – Zona do 

Parque Ambiental do Montinho.  
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O Plano de Pormenor para o Parque Ambiental do Montinho, pretende consubstanciar, ao nível 

deste tipo de instrumento de gestão do território, “uma estratégia que promova a integração 

das componentes ambientais, visando a implementação de atividades económicas 

ambientalmente sustentadas numa lógica de gestão de resíduos apoiada na tecnologia em 

permanente evolução contemplando soluções integradas de tratamento, transformação e 

reutilização, possível, e a indispensável promoção do envolvimento de entidades locais/regionais” 

(http://www.resialentejo.pt/new/parque_ambiental_do_montinho/). 

Verifica-se que na Planta da Situação Existente (PP do Parque Ambiental do Montinho) a área 

em que se realiza o “Projeto de Melhoria Contínua - Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) de 

Beja”, encontra-se já infra-estruturada e identificada como AMBIMED – Unidade de 

Tratamento de Resíduos Hospitalares (Figuras 3 e 4), sendo que o edifício lá instalado e onde 

decorrem desde há catorze anos as operações da UTRH se encontra em Bom estado de 

conservação. Verifica-se ainda que se encontram também já implementados no Parque um 

conjunto projectos complementares à actividade desenvolvida pela AMBIMED tais como o 

Aterro sanitário de RU e o Centro de triagem da Resilalentejo e o Aterro de RNP da Lena 

Ambiente (já mencionados no capítulo 2.4). 

 

Figura 4 – Extrato da Planta da Situação Existente do PP do Parque Ambiental do Montinho 

Em termos de uso do solo e, a partir da Planta de Zonamento do PP, é possível aferir que a área 

destinada à instalação do projeto se encontra categorizada como Solo Urbano – Espaços de 

Atividades Económicas - Indústria Ambiental.  

http://www.resialentejo.pt/new/parque_ambiental_do_montinho/
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De acordo com o n.º 3 do Artigo 11.º do PP - Classificação e qualificação do solo – “Os espaços 

de atividades económicas — indústria ambiental correspondem às áreas que se destinam, 

preferencialmente, ao acolhimento de atividades económicas ligadas às indústrias do ambiente”. 

Já o Artigo 13.º - Áreas de atividades económicas – refere que: 

“1 — Os espaços de atividades económicas compreendem os lotes ou as parcelas destinados a 

atividades relacionadas com a indústria do ambiente. 

2 — Os lotes ou as parcelas, genericamente referidos no número anterior, encontram -se 

organizados e agrupados por setores identificados pelas letras A a H, segundo critérios de 

localização, dimensão, usos e funções específicas. 

3 — Os espaços de atividades económicas — indústria ambiental — destinam-se, 

preferencialmente, ao acolhimento de atividades económicas relacionadas com as indústrias do 

ambiente nos quais é admitida a instalação de estabelecimentos industriais de tipo 1, 2 ou 3, 

cuja atividade é exercida diretamente pela entidade gestora do parque ou por terceiros, que 

cumpram os parâmetros e características definidas no Sistema de Indústria Responsável (SIR)”. 

 

Figura 5 – Extrato da Planta de Zonamento do PP do Parque Ambiental do Montinho 

Como se pode verificar na figura abaixo – Planta de Condicionantes do PP do Parque Ambiental 

do Montinho -, na zona do projeto não existem quaisquer Condicionantes, ressalvando-se 

somente a proximidade, na sua vertente nascente, de Recursos Naturais/Recursos Hídricos/ 

Domínio Hídrico (Leitos e margens com a largura de 10 m das águas não navegáveis nem 

flutuáveis). 
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Figura 6 - Extrato da Planta de Condicionantes do PP do Parque Ambiental do Montinho 

 

No EIA serão apresentadas as três imagens anteriores com mais visibilidade quanto ao edifício 

e á área de implantação do Projeto e as instalações do Parque Ambiental do Montinho. 

3.4. Servidões, condicionantes e equipamentos/infraestruturas 

relevantes potencialmente afetadas pelo projeto 
 

Condicionantes ao uso do Solo 

No município de Beja aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública constantes da legislação em vigor e no estipulado nos Elementos Fundamentais do PDM 

consultado. É ainda apresentado o extrato da Planta de Condicionantes e Restrições de Utilidade 

Pública, constantes do PDM de Beja (Desenho nº 02- Extrato da Planta de Condicionantes e 

Restrições de Utilidade Pública – Anexo I). 

No Quadro 2 identificam-se as Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de 

Utilidade Pública presentes na área de estudo. 

 



 
 

Pag. 31 de 102 
 

PDA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Beja 

Quadro 2 - Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na área de 
estudo do projeto 

Categoria Subcategoria Condicionante/Servidão/Restrição 

Recursos Naturais Recursos Hídricos 
 

Domínio Público Hídrico – Leitos dos cursos de água e Zonas adjacentes 

Infraestruturas Rede Viária (Rodo) Itinerário Principal – IP2 e Estrada Nacional n.º 122 

 

Recursos Naturais – Recursos Hídricos 

Domínio Público Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos 

recursos hídricos dominiais (Domínio Público Hídrico) ou aos recursos hídricos patrimoniais 

(pertencentes a entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 

15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º 

58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007. 

O domínio público hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as seguintes: 

▪ Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens 

pertencentes a entes públicos; 

▪ Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, desde 

que localizados em terrenos públicos ou os que por lei sejam reconhecidos como 

aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a produção de energia elétrica, 

irrigação ou canalização de água para consumo público; 

▪ As albufeiras criadas para fins de utilidade pública, nomeadamente produção de energia 

elétrica ou irrigação, com os respetivos leitos; 

▪ Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos; 

▪ As águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, nelas corram; 

▪ Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que 

vêm sendo continuamente usados pelo público ou administrados por entidades públicas. 

Os recursos hídricos patrimoniais estão também sujeitos a servidões administrativas nos seguintes 

casos: 

▪ Os leitos e margens das águas públicas não navegáveis nem flutuáveis que atravessem 

terrenos particulares; 

▪ As parcelas dos leitos e margens de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis que tenham 

sido objeto de desafetação ou tenham sido reconhecidas como privadas. 
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São ainda bens patrimoniais sujeitos a restrições de utilidade pública as zonas classificadas como 

zonas adjacentes a águas públicas. 

A largura da margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas 

à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias é de 50 m. A margem das restantes águas 

navegáveis ou flutuáveis tem a largura de 30 m. A margem das águas não navegáveis nem 

flutuáveis tem a largura de 10 m (artigo 11.º da Lei n.º 54/2005). 

 

Figura 7 - Esquema indicativo da largura das margens (adaptado através da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro e 
Plano Nacional da Água) 

Por conseguinte, as linhas de água identificadas que circundam a área do projeto – afluentes do 

Barranco do Vale Catarina - pertencem ao Domínio Público Lacustre e Fluvial (margem das águas 

não navegáveis nem flutuáveis, com largura de 10 m a partir do leito), encontram-se 

condicionadas ao abrigo da legislação em vigor. 

Infraestruturas 

Rede Viária (Rodo) 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um lado, a 

proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afetem a segurança do trânsito e a 

visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias e a 

realização de obras de beneficiação. A largura das faixas de proteção é variável consoante a 

classificação da estrada e a ocupação pretendida. 

No que se refere às Autoestradas, a zona non aedificandi varia, sendo estabelecida como zona 

mínima de proteção uma faixa nunca inferior a 20 m da zona da estrada. 
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Para os Itinerários Principais está estabelecida uma zona non aedificandi de 50 m, para cada lado 

do eixo, e nunca a menos de 20 m da zona da estrada. Para os Itinerários Complementares (ou 

estradas que estejam a assumir provisoriamente o estatuto de IC), foi estabelecida uma zona 

non aedificandi de 35 m para cada lado do eixo e nunca a menos de 15 m da zona da estrada. 

Para as Estradas Nacionais estão reservados 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 

menos de 5 m da zona da estrada. 

Relativamente às Estradas e Caminhos Municipais, não é permitido efetuar quaisquer 

construções nas zonas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 e 

4,5 m, respetivamente.  

Na área envolvente (vertente poente) à zona de estudo destacando-se como as vias mais 

importantes: 

• IP2 - Portelo-Faro (pontos extremos e intermédios: Portelo-Bragança-Guarda-Covilhã-

Castelo Branco-Portalegre-Évora-Beja-Faro). 

• EN122 – Castro Marim-Vila Real de Santo António (pontos extremos e intermédios: 

Castro Marim (IP1) - Vila Real de Santo António). 

A EN122 liga ao IP2 cerca de 200 m a norte do acesso ao Parque Ambiental do Montinho. 

4. Identificação das questões ambientais mais significativas 

Como foi atrás enunciado e será também descrito e desenvolvido ao longo desta PDA, o Projecto 

objeto deste AIA, integra três principais acções de melhoria contínua, relativamente aos 

processos actualmente existentes, como: a) a mplementação do Biosystem; b) o Tratamento por 

autoclavagem de alguns resíduos específicos com contaminação biológica e com origens e 

classificação de resíduos que não os hospitalares; c) e o Armazenamento temporário de algumas 

tipologias de resíduos específicos, não hospitalares, com vista ao seu posterior encaminhamento 

para tratamento noutras instalações. 

A partir de umma análise sucinta, mas cuidada, destas acções permitirá facilmente compreender 

que:  

• não existem quaisquer actividades de construção associadas às intervenções previstas (nem 

relativas a movimentos de terras, nem a impermeabilização de novas áreas), sendo previsto 

apenas a montagem do equipamento do Biosystem e adaptação de circuitos internos, nas 

instalações existentes;  

• ao nível da fase de exploração ou de operação: 
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o o biosystem terá impactes positivos tanto ao nível do manuseamento dos contentores 

(SST) como de redução de resíduos (contentores) que deverão ser analisados em fase 

de EIA; 

o poderá verificar-se um aumento da quantidade de resíduos a submeter a tratamento 

por autoclavagem, devendo os impactes desta situação serem avaliados devidamente 

na fase de EIA; 

o deverão ser estudados em fase de EIA os efeitos do transporte e armazenamento 

temporário de resíduos, considerando as operações de gestão associadas a esta 

actividade. 

• A fase de desactivação ou desmantelamento, será também não de estruturas ou de edifício, 

mas apenas de remoção de equipamento. 

Assim sendo, os fatores ambientais que se consideram significativos para o desenvolvimento do 

Estudo de Impacte Ambiental, considerando a natureza do projecto em análise são: 

ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo, socio-economia, saúde humano, 

solos e uso actual do solo, biodiversidade, clima e microclima, alterações climárticas, água, 

paisagem, ruído, resíduos e águas residuais.  

Não se consideraram de todo relevantes os factores ambientais Património e Geologia e 

Geomorfologia uma vez que a) não haverá lugar a quaisquer movimentações de solos (o terreno 

já se encontra impermeabilizado e devidamente infra-estruturado), b) não existem no Parque 

Ambiental do Montinho quaisquer estações arqueológicas ou imóveis classificados ou em vias 

de classificação, habitações rurais tradicionais ou outros elementos de potencial interesse 

nacional. Desta forma, nem o conhecimento providenciado pelo factor providencia informações 

relevantes para o projecto em análise, nem o projecto desencadeia impactes ao nível dos 

factores mencionados, daí estes factores não integrarem os capítulos que se seguem.  

4.1.   Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 
 

Modelos de desenvolvimento e Ordenamento do Território 

 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

No capítulo 3.3 foram já identificados os Planos de Ordenamento do Território que se aplicam 

ao território onde se localiza actualmente a UTRH e onde se propõe a execução do “ Projeto de 

Melhoria Contínua - Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) de Beja”,, pelo que aqui se apresenta 

apenas uma síntese de enquadramento do que foi já referido anteriormente.  
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Como foi já referido, a área de estudo é integralmente abrangida pelo PDM do município de 

Beja, ratificado pelo Aviso (extrato) n.º 4296/2014, de 28 de março, com Alteração por 

Adaptação através do Aviso n.º 9307/2017, de 14 de agosto; integrando o Parque Ambiental do 

Montinho uma área que se encontra classificada como Outras áreas urbanas. 

O artigo 28.º refere o seguidamente transcrito sobre o Parque Ambiental do Montinho: 

“1 — O Parque Ambiental do Montinho é um parque industrial eco eficiente, direcionado para a 

integração das vertentes ambiental e económica, com especial enfoque na racionalização e 

sustentabilidade das infraestruturas e das atividades económicas que nele se estabeleçam. 

2 — A área deste parque constituirá uma UOPG, sujeita a plano de pormenor, podendo o seu 

planeamento ser efetuado por fases. 

3 — O Parque Ambiental do Montinho, entre outras atividades de cariz ambiental, centralizará 

a instalação de atividades de recuperação de sucatas, sendo obrigatória a apresentação de 

projeto paisagístico de modo a garantir a sua inserção na paisagem.” 

No que se refere ao Plano de Pormenor (PP) do Parque Ambiental do Montinho, aprovado 

através do Aviso n.º 1947/2018, de 12 de fevereiro, há a salientar que a concretização deste 

Plano decorre da existência de UOPG - Unidade Operativa de Planeamento e Gestão proposta 

no PDM, nomeadamente a UOPG 9 – Zona do Parque Ambiental do Montinho. De acordo com 

o n.º 7 do artigo 98.º do Regulamento do PDM de Beja, “a UOPG 9 abrange os terrenos afetos 

ao Parque Ambiental do Montinho, definindo uma estrutura urbana que permita a fixação de 

novas atividades industriais inseridas na fileira do ambiente, bem como a expansão das áreas 

dos aterros sanitários, a dotação de atividades de apoio às unidades industriais e de 

infraestruturas e a articulação destas com a paisagem envolvente”. 

Tal como referido no capítulo 3, verifica-se que na Planta da Situação Existente (PP do Parque 

Ambiental do Montinho) a área onde se propõe o desenvolvimento deste Projeto já se encontra 

infra-estruturada e se encontra classificada como AMBIMED – Unidade de Tratamento de 

Resíduos Hospitalares (Figuras 8 e 9). Poder-se-á acrescentar que o edifício lá instalado, e onde 

decorrem desde há catorze anos operações de gestão de resíduos na UTRH, se encontra em 

Bom estado de conservação. 
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Figura 8 - Extrato da Planta da Situação Existente do PP do Parque Ambiental do Montinho. 

 

 

Figura 9 -  Extrato da Planta de Zonamento do PP do Parque Ambiental do Montinho. 
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Em termos de uso do solo e, a partir da Planta de Zonamento do PP, é possível aferir que a área 

destinada à instalação do projeto se encontra categorizada como Solo Urbano – Espaços de 

Atividades Económicas - Indústria Ambiental (figura 9).  

Como se pode verificar na figura abaixo – Planta de Condicionantes do PP do Parque Ambiental 

do Montinho -, na zona do projeto não existem quaisquer Condicionantes, ressalvando-se 

somente a proximidade, na sua vertente nascente, de Recursos Naturais/Recursos Hídricos/ 

Domínio Hídrico (Leitos e margens com a largura de 10 m das águas não navegáveis nem 

flutuáveis). 

 

Figura 10 - Extrato da Planta de Condicionantes do PP do Parque Ambiental do Montinho. 

 

Condicionantes ao uso do solo 

Como foi já identificado no capítulo 3, existem 2 categorias de Condicionantes, Servidões 

Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na área de estudo: Recursos 

Naturais e Infra-Estruturas. 

No âmbito da primeira identificam-se as linhas de água que circundam a área do projeto – 

afluentes do Barranco do Vale Catarina - pertencem ao Domínio Público Lacustre e Fluvial 

(margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, com largura de 10 m a partir do leito), 
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encontram-se condicionadas ao abrigo da legislação em vigor; sendo que a constituição de 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos recursos hídricos 

dominiais (Domínio Público Hídrico) ou aos recursos hídricos patrimoniais (pertencentes a 

entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro 

(com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007. 

No âmbito da segunda, na área envolvente (vertente poente) à zona de estudo destacando-se 

como as vias mais importantes: 

• IP2 - Portelo-Faro (pontos extremos e intermédios: Portelo-Bragança-Guarda-Covilhã-

Castelo Branco-Portalegre-Évora-Beja-Faro). 

• EN122 – Castro Marim-Vila Real de Santo António (pontos extremos e intermédios: 

Castro Marim (IP1) - Vila Real de Santo António). A EN122 liga ao IP2 cerca de 200 m a 

norte do acesso ao Parque Ambiental do Montinho. 

 
Principais impactes previstos sobe os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do 
Território 

Considerando que o Estudo de Impacte Ambiental se centra em incremento de um equipamento 

ligado ás atuais operações de resíduos como o acondicionamemto e recolha de RHP, o 

armazenamento temporário e o incremento de resíduos com novos códigos LER à atual licença, 

para instalar e desenvolver em áreas já existentes para o efeito (no edifício da atual em espaço 

já impermeabilizado em uso pela UTRH da AMBIMED), não existindo qualquer tipo de 

construção nova ou obras, não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos ao 

nível do ordenamento territorial/local da área, admitindo-se a compatibilidade do projeto com 

o disposto no Regulamento do Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho para a 

classe Espaços de Atividades Económicas - Indústria Ambiental. Ressalve-se a inexistência de 

quaisquer condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública na área do 

projeto. 

A concretização do projeto trará benefícios/vantagens, quer ao nível local e regional, quer 

mesmo nacional, senão vejamos: 

• Integra um Eco Parque Industrial que constitui um espaço empresarial onde o fator 

económico e produtivo encontra-se conjugado com o fator ambiental. São espaços 

planeados de forma organizada, tendo em vista a integração das várias indústrias e 

infraestruturas, para possibilitar a partilha de recursos, matérias-primas secundárias, 



 
 

Pag. 39 de 102 
 

PDA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Beja 

racionalizando assim os recursos necessários, sejam eles de matérias-primas, económicos ou 

ambientais., já por si só considerado como estratégico para o concelho de Beja: 

o Incrementa uma política de desenvolvimento sustentado do concelho e região, 

aumentando a competitividade, atratividade e imagem ambiental das empresas da região; 

o Os novos (dois) códigos LER acrescentados ao processo de autoclavagem (D9) possibilitam 

o tratamento a outros resíduos perigosos (e alguns não perigosos), com risco biológico, 

provenientes de atividades diferentes daquelas que produzem resíduos hospitalares 

(códigos LER 18), permitem promover e/ou dinamizar “novas” áreas de negócio pela 

diferenciação que acarretam, ao tratar resíduos que até agora, embora perigosos e com 

risco biológico, podem estar a ser geridos “como urbanos” não perigosos. 

No que concerne à fase de desativação/desmantelamento do projeto ocorrerá num horizonte 

temporal relativamente distante, pelo que os impactes no Ordenamento do Território são 

difíceis de prognosticar, pois dependem da evolução, a longo prazo das estratégias e programas 

definidos e a definir para a região e especificamente para o concelho.  

 

4.2.   Sócio-Economia e População 
 

O projecto desenvolve-se na região do Alentejo, sub-região do Baixo alentejo, concelho de Beja, 

estando localizado na freguesia de Santa Clara do Louredo. 

O concelho de Beja abrange uma área de 1146,48 km2, o correspondente a cerca de 11,17% da 

totalidade da sub-região. Em 2011 este concelho detinha 35 854 habitantes, tendo uma 

ocupação humana de 31,3 hab/Km2, sendo esta a mais alta da sub-região.  

Por sua vez, a freguesia da Santa Clara de Louredo, em 2011, contava com 864 habitantes (cerca 

de 2,41% do total concelhio) que se distribuíam por 71,88 Km2, o que resultava numa densidade 

populacional (12 hab/Km2). 

Analisando a evolução da população residente durante o período inter-censitário 2001-2011 

verifica-se que se registaram perdas populacionais em todas as unidades geográficas em estudo, 

à exceção do concelho de Beja que registou um ligeiro aumento de população residente. 

Quadro 3 – Evolução da população residente, área e densidade nas unidades geográficas em análise. 

Unidades 
geográficas 

População Residente (nº de habitantes)  
Área (Km2) 

Densidade 
(hab/Km2) 

2001 2011 Variação 



 
 

Pag. 40 de 102 
 

PDA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Beja 

Alentejo 776 585 757 302 -19 283 31 604,90 24 

Baixo Alentejo 135 105 126 692 -8 413 8 542,72 14,8 

Beja 35 762 35 854 92 1 146,48 31,3 

Santa Clara de 
Louredo 

960 864 -96 71,88 12 

 

Taxas de Natalidade e de Mortalidade 

Em 2011 verificava-se que todas as unidades geográficas em análise apresentavam uma taxa de 

déficite de vida, ou seja, a taxa de mortalidade era superior à taxa de natalidade. 

A Sub-região do Baixo Alentejo e a Freguesia de Santa Clara de Louredo possuía uma taxa de 

natalidade inferior à da região e sub-região, enquanto a taxa de mortalidade era muito superior 

à da região (ver figura que se segue). 

 

 

Figura 11 – Taxas de natalidade e mortalidade nas unidades geográficas em estudo. 

O projecto encontra-se inserido dentro do parque da Resialentejo, sendo que a povoação mais 

próxima (Santa Clara do Louredo) se localiza a mais de 4km de distância do mesmo. 

Para a fase da instalação do projeto, considerando que a alteração se centra essencialmente no 

aumento da lista de códigos LER à actual licença não são esperados quaisquer impactes 

negativos ao nível deste fator. Pelo contrário, o encaminhamento e tratamento adequado de 

um maior leque de resíduos prevê-se ter um impacte positivo ao nível da saúde pública da 
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população. Já a implementação do Biosystem permitirá uma melhoria das condições de trabalho 

e redução de riscos laborais para os colaboradores da empresa.  

Para a fase de exploração do projeto, prevê-se como potencial efeito negativo a alteração do 

fluxo de tráfego na rede viária de acesso ao local do projeto, diretamente relacionada com um 

ligeiro aumento do fluxo de tráfego na rede viária de acesso ao local do projeto. 

A Fase de Desmantelamento considerando as principais atividades decorrentes desta fase, que 

se restringem á desativação e ao desmantelamento de equipamentos, poderá apenas ter 

potenciais impactes negativos referentes ao emprego, e somente caso não se verifique 

reintegração dos trabalhadores do projeto noutras estruturas laborais. 

 

4.3.   Saúde Humana 
  
Como vem recentemente expresso e clarificado no recente documento legislativo, o DL nº152-

B/2017 de 11/12, que enquadra o quadro legal de AIA e dos projetos sujeitos a este regime, a 

Saúde humana é considerada como um fator específico, no contexto da Avaliação de Impacte 

Ambiental de projetos, revela a necessária contribuição dessa avaliação para a identificação e 

redução de riscos, para a saúde humana de forma direta e na sua relação bidirecional, com 

diferentes fatores, tais como as Alterações ambientais, a Água, o Ar, as Águas Resíduais, os 

Resíduos ou a Análise de Risco. 

Relativamente á situação atual ou de referência para as instalações que irão receber o Projeto, 

serão de considerar, as atividades desenvolvidas na exploração da Unidade de Tratamento de 

Resíduos Hospitalares (UTRH) da Ambimed em Beja, já existente e licenciada para diversas 

oprerações de gestão de Residuos Hospiitalares Perigosos (RHP) desde 2004, nomedadmente a 

resíduos enquadrados nos códigos do capítulo LER 18, Lista Europeia de Resíduos (Decisão da 

Comissão 2014/955/UE).  

Esses produtores de RH, são instalações de saúde e outras atividades afins ou equiparadas, como 

aquelas que, de alguma forma se enquadram na definição legal de Resíduo Hospitalar “… os 

resíduos resultantes de actividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou a 

animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, 

bem como de outras actividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, 

piercings e tatuagens.” 

 
As operações e/ou atividades de gestão de Resíduos Hospitalares (RH) ou Resíduos Hospitalares 

Perigosos (RHP) que se desenvolvem atualmente na UTRH da Ambimed em Beja, integram, além 
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do acondicionamento, recolha, transporte e armazenamento temporário para todos os RH, 

algumas operações mais especificas como: 

i) o Tratamento por Autoclavagem, o código de operação D9 – Tratamento físico-químico, 

(conforme anexo da diretiva 2008/98/CE e do DL nº73/2011 de 17/6 ) para  os RHP do 

grupo III, que são resíduos com risco biológico (enquadrados nos códigos LER 180103* e 

180203*); 

ii)  o Armazenamento temporário de RHP do grupo IV, resíduos essencialmente com risco 

químico, que são depois encaminhados para o Centro Integrado de Gestão de Resíduos 

(CIGR), instalação de incineração da Ambimed situada no concelho da Chamusca; 

iii) e ainda o Armazenamento temporário de resíduos líquidos e outros resíduos com 

perigosidade, provenientes de unidades de prestação de cuidados de saúde, que têm 

essencialmente risco químico e que são depois a partir desta instalação encaminhados 

para tratamento (e/ou destino final) em instalações de outros operadores, como os 

CIRVER e o CIGR da Ambimed, ou outros licenciados para o efeito. 

Quando ao novo Projeto objeto deste AIA, a Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) e cuja 

avaliação e análise decorrerá na fase de EIA, será desenvolvido e instalado num espaço já 

existente, a mesma UTRH da Ambimed em Beja, onde se desenvolve já há cerca de catorze anos, 

as atividades relacionadas com a gestão de RHP referidas no parágrafo anterior, e que já possui 

todos os espaços e infraestruturas necessárias á receção das diferentes componentes do 

Projeto, a descrever: 

a) Uma das áreas do Projeto que integra o desenvolvimento e implementação de um sistema 

ligados à Gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP) o BIOSYSTEM, sistema 

relacionado diretamente com a gestão de RHP já existente. Este sistema, enquadra-se no 

desenvolvimento de ações de melhoria continua para essa instalação, nomeadamente para 

algumas operações de gestão, de alguns RHP do grupo IV (os resíduos de cortantes e 

perfurantes) como a logística associada ao acondicionamento, recolha e transporte e ainda 

o armazenamento temporário desses RHP antes do encaminhamento para incineração no 

CIGR da Ambimed na Chamusca; 

O BIOSYSTEM integra um novo sistema automatizado de despejo e higienização de 

contentores com resíduos de cortantes e perfurantes (RHP do grupo IV). 

Este Biosystem, integra num mesmo equipamento o despejo mecanizado e seguro dos 

contentores de perfurantes e a sua posterior higienização e desinfeção, esses contentores 

voltam depois (á semelhança com o que já acontece com os contentores de 60 litros dos 
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outros resíduos do grupo III e do grupo IV) a novas utilizações, novos acondicionamentos e 

recolhas de RHP (resíduos de cortantes e perfurantes do grupo IV).   

Desta reutilização ou uso múltiplo de contentores  advêm consequencias em termos de: a) 

otimização do uso de contentores de plástico e minimização do uso de novos 

recipientes/contentores  com redução da emissão de gases com efeito de estufa inerente á 

produção e á combustão desses recipientes de plástico; b) incremento das condições de 

segurança nos locais de produção (UPCS) e nas operações de exploração da UTRH  

b) A outra área do Projeto consistirá no desenvolvimento de outras  Operações de Gestão de 

Resíduos (OGR), destinadas á gestão de resíduos oriundos de outros produtores que não os 

hospitalares (classificados com códigos LER diferentes daqueles que integram o capitulo 18),  

onde se integrarão resíduos de várias tipologias, várias origens, de capítulos LER como os 06, 

07, 09, 15, 20 entre outros bem como diferente  risco associado, que poderão ser resíduos 

não perigosos, ou resíduos perigosos com  risco químico ou com risco biológico. Alguns 

desses novos resíduos, quando têm risco biológico como acontece com os códigos LER 

150202* e o 200199 (resíduos de higiene feminina), carecem de soluções de tratamento 

semelhantes aos resíduos hospitalares, também com risco biológico (códigos LER 180103* e 

180203*, grupo III), como a autoclavagem.  

Os “novos” resíduos (com as novas origens) integraram vários códigos LER e resíduos com 

sangue ou contaminados com outros fluidos humanos, que têm origens e são produzidos em 

contextos completamente diferentes da definição de “resíduo hospitalar”, mas tal como 

esses, serão resíduos perigosos com risco biológico (poderão ter sangue e/ou ter potencial 

de contaminação biológica). Esses resíduos, poderão enquadrar códigos LER de resíduos 

perigosos (contaminados) como o 15 02 02* ou o 20 01 99 (ver quadro 6), e que poderão ser 

constituídos, entre outros, por resíduos de têxteis (roupa de vestuário e outros), materiais 

absorventes e de limpeza e outros com sangue, originados nos seguintes contextos ou 

produzidos em cenários, que integram resíduos como:  

✓ Os resíduos de higiene feminina, produzidos e geridos em contextos de espaços públicos, 

como espaços comerciais, escolas, aeroportos, etc; 

✓  Os resíduos originados em contextos de: 

       -  acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e 

privadas (nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de 

transportes, estádios desportivos, outros locais); 



 
 

Pag. 44 de 102 
 

PDA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Beja 

      -  acidentes em espaços abertos, como as vias de circulação (estradas, linhas férreas, 

aeroportos etc), espaços de utilização para grandes aglomerados de pessoas 

(atividades desportivas, musicais e culturais, manifestações publicas, etc).                          

Os resíduos produzidos nesses contextos, têm que ser normalmente geridos por, forças 

policiais, por bombeiros (ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas de gestão 

das autoestradas, e de outros grandes espaços de utilização pública ou privada, os 

serviços municipais, ou outras; 

✓ Os resíduos produzidos em contextos de crimes ou outras ações com armas donde 

resultem feridos, tendo esses resíduos que ser normalmente geridos por forças policiais, 

por estruturas e entidades judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou emergência médica, 

ou outras;  

✓ Os resíduos produzidos em agências funerárias, consequentes da remoção de roupas em 

domicílios, do tratamento prévio de cadáveres, etc. 

 

Face a todas estas componentes que constituem o Projeto, a análise e avaliação deste fator 

Saúde humana, neste AIA, reveste-se de especial relevância até pelos aspetos positivos que 

poderá ter na gestão de resíduos, de uma forma global e nos perigosos especialmente os de 

risco biológico em particular. A abrangência e metodologia de análise e de avaliação de impactes 

para a saúde humana, decorrentes do Projeto, será apresentada nos capítulos seguintes 5.3. e 

6.3. . 

4.4.   Solos e Uso Atual do Solo 

O Projeto em análise a Unidade de Gestão de Resíduos (UGR), será desenvolvido e instalado na 

atual UTRH, pertencente à Ambimed, localizada no Parque Ambiental do Montinho, na freguesia 

de Santa Clara de Louredo, concelho de Beja. A UTRH está instalada numa zona infraestruturada, 

em que os solos são constituídos por terrenos aterrados e que se encontram impermeabilizados, 

tendo os solos originais sido já alterados quer pela implementação do próprio parque ambiental, 

quer pela construção dos edifícios da UTRH. 

No que respeita aos usos actuais do solo na área de projecto, estes são constituídos pelos 

edifícios da UTRH da Ambimed, sendo a envolvente ocupada pelos terrenos da Resialentejo, 

onde estão implantadas diversas empresas e unidades de reciclagem de resíduos e o aterro 

sanitário de Beja.  Na área exterior ao parque ambiental predominam as áreas de montado de 

sobro e azinho, encontrando-se as áreas habitadas mais próximas a cerca de 5 km das 

instalações da UTRH. 
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O projecto em análise decorre integralmente nas instalações da Ambimed existentes, quer no 

interior do edifício, quer na área de estacionamento adjacente a este.  Em consequência, não 

ocorrerão quaisquer ocupações adicionais de solos nem alterações dos usos do solo de áreas 

não afectas à UTRH da Ambimed.   

Por esta razão, considera-se não serem expectáveis quaisquer impactes negativos significativos 

nos solos ou usos actuais do solo devidos ao projecto em análise. 

 

4.5.   Biodiversidade 

Flora e Vegetação 

No que respeita à flora e vegetação, a área do projeto em análise corresponde potencialmente 

à série Pyro bourgaeanae-Querco rotundifoliae Sigmetum.  

Esta série é constituída pelas comunidades Pyro-Quercetum rotundifoliae (habitat 9340), 

Pistacio terebinthi-Quercetum broteroi (bosque secundário, habitat 9240), Hyacinthoido 

hispanicae-Quercetum cocciferae (carrascal, habitat 5330), Retamo sphaerocarpae-Cytisetum 

bourgaei, Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi, Poo bulbosae-Trifolietum subterranei (que 

determina a existência dos Habitats 6220 e 6310), Trifolio cherleri-Plantaginetum belardii e, em 

posições extremas de secura, Paronichio cimosae-Pterocephaletum diandri. 

Será analisado em que medida é expectável que o projecto em análise afecte áreas de habitats 

sensu Rede Natura 2000 (constantes dos anexos B-I e B-IV do Decreto-Lei nº 140/99, que faz a 

transposição da Directiva Habitats para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 92/43/CEE, 

também conhecida por “Directiva Habitats”), de áreas de ocorrência de espécies de flora 

constantes do anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99 e de outras espécies de flora consideradas 

raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção (RELAPE). 

Fauna 

A zona onde o empreendimento se encontra suporta uma fauna diversificada que inclui um 

conjunto de espécies protegidas por legislação comunitária e nacional bem como espécies com 

estatuto de ameaça em Portugal, particularmente no que respeita à avifauna. Por outro lado, o 

aterro vizinho a esta unidade de tratamento de resíduos é frequentado por diversas espécies de 

aves, algumas delas com estatuto de ameaça. Esta utilização é mais intensa durante o período 
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de Inverno, altura em que ali se juntam efectivos importantes de gaivotas-de-asa-escura, 

cegonha-brancas e milhafres-reais.  

No entanto, haverá que ter em consideração que a unidade para onde está projectada a 

intervenção já está instalada no terreno, ficando dentro dos limites das instalações da 

Resialentejo, num conjunto edificado e fortemente perturbado dada a natureza dos trabalhos 

que ali se desenvolvem. Deste modo a fauna da área de afectação será constituída 

maioritariamente por espécies cosmopolitas e bem adaptadas a níveis elevados de perturbação.  

Considerando a natureza do projecto a desenvolver, não se esperam impactes muito 

significativos para o projecto. Ainda assim, durante o EIA, os impactes serão identitificados 

tendo sempre como referência a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 140/99, 

que faz a transposição da Directiva Habitats para a ordem jurídica interna das Directivas n.ºs 

92/43/CEE e 79/409/CEE, bem como o estatuto de conservação das espécies de acordo com o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 

4.6.   Clima e Microclima 

De forma a contextualizar a situação de referência, o Projeto localiza-se em Beja, no Parque 

Ambiental do Montinho e nas atuais instalações da UTRH da Ambimed em Beja.  

Assim o presente AIA, tem com objeto a avaliação de um Projeto, uma UGR, que se integra numa 

instalação já existente, a UTRH, onde as atividades e diferentes operações de gestão de resíduos 

hospitalares atuais como o acondicionamento, recolha, transporte, armazenamento temporário 

e tratamento de RHP do grupo III, com risco biológico e que enquadra resíduos comos códigos 

LER 180103* e 180203*, são já desenvolvidas nesta instalação há cerca de catorze anos. 

O projeto integra novas atividades associadas a um novo processo o Biosystem, um sistema 

automatizado de despejo e de higienização de contentores de perfurantes (que são depois 

reutilizados para novas recolhas) para alguns Resíduos Hospitalares com Perigosidade (RHP) do 

grupo IV, os cortantes e perfurantes. Todos os resíduos do grupo IV, onde já se incluem estes 

cortantes e perfurantes, serão depois armazenados conforme acontece atualmente, e 

posteriormente encaminhados para incineração no CIGR da Ambimed no concelho da 

Chamusca.  

O Projeto engloba ainda outra área, que consistirá no desenvolvimento de outras Operações de 

Gestão de Resíduos (OGR), para resíduos de diversas tipologias e origens, produzidos em 
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diferentes produtores ou atividades económicas, e com classificação associadas aos códigos da 

Lista Europeia de Resíduos, LER de capítulos como os 06, 07, 09, 15, 20, entre outros, ou seja 

são novos códigos LER de resíduos diferentes daqueles que são produzidos em UPCS e que são 

classificados como RHP (capítulo 18 do código LER).  Embora alguns desses novos resíduos, 

quando têm risco biológico como os códigos LER 150202* e 200199 (resíduos de higiene 

feminina), possam carecer de soluções de tratamento semelhantes aos resíduos hospitalares 

também com risco biológico (do grupo III), como a autoclavagem.  

O Baixo Alentejo (onde se localiza o concelho de Beja) integra a extensa Região Alentejo, sendo 

limitado a norte pelo Distrito de Évora, a leste por Espanha, e a sul pelo Distrito de Faro. 

Em termos climáticos, o Baixo Alentejo é uma Região de clima mediterrânico com uma 

acentuada continentalidade no interior, devido à influência do relevo litoral que retira a 

humidade dos ventos que sopram predominantemente de oeste. 

De acordo com a Classificação de Koppen, esta região 

do Alentejo, integra a região Csa : clima temperado com 

Verão quente e seco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12 -  Classificação climática de Koppen. 

                 Fonte: IPMA 

 

 

4.7.    Alterações Climáticas 

As Alterações Climáticas (AC) constituem-se como um fator ambiental numa relação bidirecional 

com o projeto. Assim, para além da tradicional abordagem no EIA relativa à avaliação dos 

aspetos do projeto que contribuem para o agravamento, mitigação e adaptação às Alterações 

Climáticas, são também considerados, no sentido oposto, os efeitos que as Alterações Climáticas 

podem ter sobre o Projeto, traduzidos principalmente nos riscos associados à segurança, 
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logística e condições de exploração e de operação nas instalações associadas ao Projeto, a nova 

UGR da Ambimed em Beja.  

Percebendo-se as Alterações Climáticas como um fator ambiental sobre o qual o projeto terá 

um impacte e reconhecendo também que esse fator, é ele próprio um efeito das atividades 

humanas, define-se então enquanto um fator ambiental compósito, em que os seus impactes 

são também decorrentes dos impactes que ocorrem noutros fatores ambientais como o Clima 

e Microclima, Saúde humana, Ar, Água, Águas Residuais, Resíduos, População (Sócio Economia) 

e Análise de Risco. 

 

4.8.    Ar 

O projeto em avaliação no presente EIA, será desenvolvido numa instalação já existente, a 

Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH), que providencia o contexto, onde as 

atividades e diferentes operações de gestão de resíduos hospitalares, atuais são já 

desenvolvidas desde 2004. 

As novas atividades associadas às diferentes componentes deste Projeto da UGR, integram um 

processo o Biosystem, destinado a uma operação de gestão de resíduos, um sistema 

automatizado de despejo e de higienização de contentores de perfurantes (que são depois 

reutilizados para novas recolhas) para alguns Resíduos Hospitalares (RHP) do grupo IV, os 

cortantes e perfurantes. Esses resíduosde cortantes e perfurantes, como todos os outros que 

integram o grupo IV, serão depois á semelhança do que acontece atualmente, armazenados 

temporáriamnete e posteriormente encaminhados para incineração no CIGR da Ambimed no 

concelho da Chamusca.  

O Projeto engloba ainda outra área que, consistirá no desenvolvimento de outras Operações de 

Gestão de Resíduos (OGR), acondicionamento, recolha, transporte e armazenamento 

temporário para resíduos oriundos de produtores/clientes, diversos das UPCS e que produzam 

resíduos diversos daqueles que são classificados como RHP (códigos LER do capitulo 18), embora 

possam carecer de soluções de tratamento semelhantes aos resíduos hospitalares, como a 

autoclavagem.  

Considerando o contexto de inserção do Projeto, a UGR, as instalações atuais e processos pré-

existentes na UTRH, têm atualmente apenas emissões gasosas associadas às caldeiras de 

produção de vapor, que integram o sistema de Tratamento de Resíduos com risco biológico, a 

Autoclavagem, a produção de vapor trata-se de um processo complementar e a montante desse 
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sistema de tratamento de resíduos hospitalares. Com o Projeto, com a UGR, manter-se-á 

exactamente a mesma realidade, não havendo qualquer tipo de incremento ou de novas 

emissões gasosas. 

Nesta UTRH, as emissões gasosas associadas às caldeiras de produção de vapor, têm um caudal 

e valores de emissão pouco significativos. Existindo um histórico de caracterização dos mesmos, 

que tem vindo a ser efetuado pela Ambimed, ao longo dos anos. As características dessas 

emissões gasosas, enquadram-se num perfil legal de autocontrolo analítico, monitorização e 

medição, a efetuar uma vez de três em três anos, conforme acontece para instalações com 

emissões gasosas com caudais mássicos inferiores aos limiares mássicos mínimos estabelecidos 

na Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro. 

 

 

Figura 13 – Imagem aérea do Parque Ambiental do Montinho com localização da atual UTRH da Ambimed e as 

restantes Instalações que integram o Parque. 

                     Fonte: Googlemaps.  Coordenadas -7.86968228, 37.92755597 

 

A envolvente imediata tem uma ocupação predominantemente silvo-pastoril e cinegética, com 

ventos moderados e sem fontes fixas significativas, pelo que será de presumir que a qualidade 

do ar não se encontra degradada, sendo o IP2 a fonte poluente mais determinante para a 

qualidade do ar no local devido à sua proximidade e direção predominante dos ventos. Com o 

Projeto poder-se-á verificar um pequeno acréscimo de transporte de resíduos nesta zona, mas 

apenas relacionado com as novas OGR, situação que será também avaliada neste AIA. Esse 



 
 

Pag. 50 de 102 
 

PDA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Beja 

acréscimo de transporte, terá impacte muito reduzido e apenas local ou regional, pois de uma 

forma global estes resíduos teriam sempre que ser geridos, operados e transportados (por a 

Ambimed ou outra empresa) para outra(s) instalação(ções) seguramente para instalações a 

maiores distancias com transportes com maiores emissões gasosas globais.  

 

Desta forma, com a operacionalização do projeto, admite-se como expectável um muito 

reduzido acréscimo de emissões atmosféricas, essencialmente associado ao transporte de 

residuos associados ao projeto. 

  

4.9.   Água 

Este fator ambiental será analisado, também de forma integrada com outros fatores como as 

Alterações Climáticas, as Águas Residuais, o Clima e Microclima, a Saúde humana ou a Análise 

de Risco. 

A Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH) da Ambimed, licenciada para a 

gestão de resíduos hospitalares desde 2004 e, onde se pretende implementar o Projeto da UGR, 

objeto de estudo no presente AIA, localiza-se no Parque Ambiental do Montinho, na freguesia 

de Santa Clara de Louredo, concelho de Beja. Este novo Projeto a UGR, é parte integrante de um 

processo de melhoria continua que se pretende desenvolver e implementar nas instalações da 

atual UTRH. Esta UTRH, tal como o Parque Ambiental do Montinho encontram-se 

completamente infraestruturadas, com acessos controlados, integram também redes de 

abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais, necessárias para a 

exploração das instalações, para todas as operações de gestão de resíduos, as já existentes e as 

novas que o projeto integra. 

Atualmente, as águas superficiais com mais expressão na envolvente do Parque Ambiental do 

Montinho, são aquelas que são aproveitadas e armazenadas num número apreciável de 

barragens em terra, utilizadas para fins agrícolas. 

Na análise deste fator ambiental a “Água” na sua avaliação direta e na inter-relação com outros 

fatores, já referidos, terá também que ser tido em consideração aspetos como alguma escassez, 

pois dadas a características desta região, do Alentejo, da topografia e a constituição geológica 

do concelho, Beja é relativamente pobre em água de superfície, com exceção do Guadiana (cuja 

bacia hidrográfica e rio, se encontra relativamente afastado) e da ribeira de Cobres que são as 

únicas linhas de água que (tirando anos excecionais) têm curso permanente e, o agravamento 

potencial deste aspeto que pode ocorrer com as Alterações Climáticas. 
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No edifício da UTRH, são desenvolvidas há cerca de catorze anos, atividades relacionadas com a 

gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP), que  integram no contexto “processo 

produtivo”, o tratamento por Autoclavagem de Resíduos Hospitalares do grupo III, que são 

resíduos com potencial de risco biológico e, o Armazenamento temporário de Resíduos 

Hospitalares do grupo IV, resíduos essencialmente com potencial de risco químico, e ainda o 

armazenamento temporário de resíduos líquidos e outros resíduos com perigosidade 

provenientes das UCPS e outras atividades afins ou equiparadas, como aquelas que estão 

relacionadas com diagnóstico, ou investigação, quer na saúde humana quer na saúde animal.  

O projeto agora sujeito a AIA, conforme já se referiu será instalado nas instalações da UTRH da 

Ambimed, já existente, que se encontra preparada para receber as diferentes componentes do 

projeto, como: 

• Os novos resíduos e as novas Operações de Gestão de Resíduos-OGR e destinadas a 

resíduos oriundos de outros produtores que não os hospitalares; 

• O Biosystem, um “novo“ processo, diretamente ligado à gestão de resíduos hospitalares 

que consiste em equipamento automático de basculamento e higienização de contentores 

com cortantes e perfurantes, resíduos do grupo IV, que são depois armazenados 

temporariamente e posteriormente enviados para outras instalações para serem tratados.  

Esse processo integra as ações de melhoria continua em operações de gestão de resíduos 

já existentes, como o acondicionamento e recolha, a logística e transporte e 

armazenamento temporário desses RHP antes do seu encaminhamento para tratamento.  

Na análise e avaliação deste fator no EIA, será relevante ter em consideração que a zona onde 

se insere o projeto, o Alentejo, é conforme já se referiu uma região com um regime de largos 

períodos de seca e como tal, com períodos com fraca de disponibilidade de água para consumo 

e, com tudo o que isso também pode implicar em termos de qualidade dessa água.  E ainda que, 

dada a ocupação essencialmente silvo-pastoril do solo na envolvente, as águas da albufeira mais 

próxima podem apresentar alguma contaminação orgânica e, eventualmente valores de nitratos 

e fosfatos mais elevados. 

A água de consumo utilizada na exploração da UTRH, é proveniente da rede pública de 

abastecimento, distribuída no Parque Ambiental do Montinho pela Resialentejo.  Para o projeto 

agora sujeito a AIA, a água de abastecimento utilizada na exploração continuará a ter a mesma 

origem e não se prevê acréscimo significativo no seu consumo. Assim, as atividades associadas 

ao projeto não teram significado ou relevância, na quantidade ou na qualidade da água, pelo 

que os impactes que se esperam serão de reduzida significância. 
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4.10. Paisagem 

A área de estudo localiza-se no Parque Ambiental da Resialentejo, integrado na Herdade do 

Montinho, freguesia de Santa Clara do Louredo, concelho de Beja, distrito de Beja. Para a 

delimitação da área sobre a qual incidirá a análise da paisagem serão considerados os locais de 

onde, teoricamente, a instalação UGR de Beja em análise poderá ser avistada, num raio máximo 

de 3 km, valor a partir do qual se considera que a acuidade visual média diminui drasticamente. 

A área de estudo, segundo a tipologia definida por Cancela d’Abreu et al. (2004), localiza-se na 

Unidade de Paisagem 115, "Campo de Ourique – Almodôvar - Mértola", incluída na grande 

Unidade de Paisagem S, "Baixo Alentejo".  

As paisagens desta grande unidade são caracterizadas por um relevo ligeiramente ondulado, 

cortado por vales suaves, e por um coberto arbóreo em que dominam manchas de montado de 

azinho mais ou menos denso alternadas com superfícies de campos abertos ou com escassa 

presença de árvores. Tal decorre de uma relativa aridez, assim como pela ocorrência frequente 

de zonas em que se verifica o abandono de anteriores usos devido à pobreza e degradação do 

solo. 

Dentro desta grande unidade podem destrinçar-se diversas subunidades, que se distinguem 

apenas a escalas de trabalho mais detalhadas. A área de estudo apresenta um relevo aplanado; 

domina o montado de sobro, com algum azinho, mais ou menos denso, surgindo 

ocasionalmente novas plantações de vinha e olival. O sobcoberto é marcado por uma 

componente pastoril que inclui pastagens naturais e pastagens melhoradas destinadas 

essencialmente ao gado ovino. Não abrange qualquer aglomerado populacional, não obstante 

é possível avistar alguns montes isolados e abandonados. 

Será realizada uma avaliação da qualidade visual da área em estudo, função da ordem, grandeza 

e diversidade da paisagem em que se insere, para deteção de eventuais locais de grande 

sensibilidade por elevada qualidade visual. Serão ainda analisadas as características de 

intervisibilidade no território em redor da área do projeto em estudo, que permitirá uma 

estimativa dos impactes cénicos das estruturas que compõem o projecto em estudo. 
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4.11. Ruído 

A instalação da Ambimed em estudo constitui uma potencial fonte de ruído ambiental, sendo 

classificada em termos regulamentares como atividade ruidosa. As atividades ruidosas são 

enquadradas legalmente pelo Regulamento Geral de Ruído (DL 9/2007) que define limites 

segundo dois critérios principais: o critério de exposição máxima, que estabelece limites para o 

ruído ambiente total em função do zonamento acústico, e o critério de incomodidade, que 

estabelece limites para o acréscimo de ruído provocado por uma determinada atividade. 

O tipo de atividades atualmente existentes na instalação em estudo não emite, em geral, níveis 

de ruído muito elevados, sendo o seu impacte acústico limitado à sua envolvente imediata. 

De acordo com a análise preliminar realizada (ver figura seguinte), não existem recetores 

sensíveis na proximidade da instalação, estando o recetor sensível mais próximo a cerca de 2 

Km a sul (monte, possivelmente com uso residencial) e os aglomerados urbanos a mais de 4 Km. 

 

Figura 14 – Localização dos recetores sensiveis. 

Dadas as distâncias envolvidas, não é plausível que o ruído das fontes fixas da instalação em 

estudo tenham algum efeito junto aos recetores sensíveis identificados. Quanto a fontes móveis 

– circulação de veículos associada à atividade – de acordo com a informação disponível o tráfego 

gerado pela atividade em estudo é pequeno, estimando-se que não tenha também qualquer 

efeito negativo sobre as populações mais próximas. 

As fontes de ruído dominantes na envolvente alargada da instalação, junto à mesma e aos 

recetores sensíveis mais próximos, são as vias rodoviárias, como se pode verificar nos mapas de 

ruído consultados (PDM de Beja), de que se incluem os extratos relevantes nas figuras seguintes. 
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Figura 15 – Extratos relevantes dos mapas de ruído do PDM de Beja. 

 

 

 

 

RS01 e RS02 afetados pelo 

ruído do IP2 com valores 

estimados de Ln (noturno) em 

torno de 50 dB(A); 

RS03 e RS04 com pequena 

influência da N391, abaixo de 

45 dB(A). 

 

 

 

 

RS01 e RS02 afetados pelo 

ruído do IP2 com valores 

estimados de Ld (diurno) ou 

Lden em torno de 60 dB(A); 

RS03 e RS04 com pequena 

influência da N391, abaixo de 

55 dB(A). 

De acordo com a informação disponível do projeto, os processos e as atividades a implementar 

(Biosystem e novas OGR e alargamento dos códigos LER), não implicarão, em fase de exploração, 

nenhum aumento significativo no ruído emitido, quer nas fontes fixas quer em fontes móveis. 

Quanto à fase de construção, não estão previstas alterações ao nível do edifício nem outras 

intervenções de obra suscetíveis de provocar ruídos e vibrações para o exterior. 

Deste modo, prevê-se que o impacte esperado no ambiente sonoro será negativo, pouco 

significativo e de magnitude reduzida, quer em fase de construção quer de exploração. 
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Em fase de desativação, não se preveem também impactes significativos. 

 

4.12. Resíduos 

Tendo em consideração o Projeto objeto do presente AIA, e atendendo à tipologia de instalação 

onde o mesmo se irá implementar, o fator ambiental Resíduos, apresenta especial relevância.  

Relativamente aos resíduos, no contexto atual das atividades desenvolvidas na exploração da 

Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH) da Ambimed já existente, os resíduos 

são rececionados a partir dos clientes/produtores de Resíduos Hospitalares (RH), enquadrados 

na Decisão da Comissão 2014/955/EU (Lista Europeia de Resíduos), nos códigos LER do capítulo 

18. Esses produtores de Resíduos Hospitalares (RH), são unidades de prestação de cuidados de 

saúde e outras atividades afins ou equiparadas, como aquelas que estão relacionadas com 

atividades de diagnóstico, de investigação, ou outras quer na saúde humana quer na saúde 

animal. 

As operações e/ou atividades de gestão de Resíduos Hospitalares (RH) ou Resíduos Hospitalares 

Perigosos (RHP) que se desenvolvem atualmente na UTRH da Ambimed em Beja, integram, além 

do acondicionamento, recolha, transporte e armazenamento temporário para todos os RH, 

algumas operações mais especificas como: 

iv) o Tratamento por Autoclavagem, o código de operação D9 – Tratamento físico-químico, 

(conforme anexos da diretiva 2008/98/CE e do RGGR o DL nº73/2011 de 17/6) para os 

RHP do grupo III, que são resíduos com potencial de risco biológico; 

v)  o Armazenamento temporário de RHP do grupo IV, resíduos essencialmente com 

potencial de risco químico, que são depois encaminhados para o Centro Integrado de 

Gestão de Resíduos (CIGR), instalação de incineração da Ambimed situada no concelho 

da Chamusca; 

vi) e ainda o Armazenamento temporário de resíduos líquidos e outros resíduos com 

perigosidade, provenientes de unidades de prestação de cuidados de saúde, que têm 

essencialmente risco químico e que são depois a partir desta instalação encaminhados 

para tratamento (e/ou destino final) em instalações de outros operadores, como os 

CIRVER e o CIGR da Ambimed, ou outros licenciados para o efeito. 

Relativamente a todos esses resíduos, será depois desenvolvida, em fase de EIA, a sua análise e 

avaliação, sob diferentes aspetos como a sua, identificação, caracterização, destinos finais, 

apresentando-se agora, no quadro seguinte, um resumo com a informação relativa aos resíduos 
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hospitalares (RH), que são actualmente já processados nessa instalação, tratados por 

autoclavagem, operação D9, no caso dos resíduos com risco biológico (grupo III)  e armazenados 

temporariamente para os restantes (grupo IV, resíduos líquidos com risco químico, etc), antes 

de serem reencaminhados para tratamento, operação D15. 

 

Quadro 4 - Situação de referência, na UTRH de Beja da Ambimed. Tipologia de Resíduos Hospitalares que são 
Processados, Tratados e Armazenados temporariamente, a partir dos inputs dos produtores de RH 

Código 
LER 

Designação LER (Decisão 2014/955/UE) 
Código 

Operação 

18 01 -  
 Resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em  

seres humanos 
  

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03) D15 

18 01 02 Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado 
(excepto 18 01 03) 

D15 

18 01 03* Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infecções 

D9/ D15 

18 01 04 Resíduos cuja recolha e eliminação não está sujeita a requisitos específicos tendo 
em vista a prevenção de infecções (por exemplo, pensos, compressas, ligaduras, 
gessos, roupas, vestuário descartável, fraldas) 

D9/ D15 

18 01 06* Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas D15 

18 01 07 Produtos químicos não abrangidos em 18 01 06 D15 

18 01 08* Medicamentos citotóxicos e citostáticos D15 

18 01 09 Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 D15 

18 01 10* Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários R13 

18 02 -   Resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de animais   

18 02 01 Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 02 02) D15 

18 02 02* Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infecções 

D9/ D15 

18 02 03 Resíduos cuja recolha e eliminação não está sujeita a requisitos específicos tendo 
em vista a prevenção de infecções 

D9/ D15 

18 02 05* Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas D15 

18 02 06 Produtos químicos não abrangidos em 18 02 05 D15 

18 02 07* Medicamentos citotóxicos e citostáticos D15 

18 02 08 Medicamentos não abrangidos em 18 02 07 D15 

              Fonte: AMBIMED 

Integrados no contexto da situação de referência, será de destacar também os resíduos 

resultantes da atividade laboral na UTRH de Beja, que integra os resíduos provenientes de 

atividades como, as administrativas, de manutenção, de logística e armazenamento, entre 

outras. Relativamente a esses resíduos, e a título de exemplo resume-se aqui em contexto de 

PDA, no quadro seguinte, alguns dos resíduos, que passiveis de serem produzidos nessas 

atividades, este aspeto será depois devidamente desenvolvido na fase de EIA. 

Quadro 5 - Situação de referência. Exemplo de Resíduos que são produzidos na laboração da instalação 
 (área administrativa, manutenção logística, etc), na UTRH da Ambimed em Beja 
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Código 
LER 

 Designação  

150102 Embalagens de plástico 

150103 Embalagens de madeira 

200101 Papel e cartão 

200121 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 

              Fonte: AMBIMED 

O  Projeto objecto deste AIA, será instalada num espaço já existente, aquele onde se desenvolve 

desde há cerca de catorze anos, as atividades relacionadas com a gestão de resíduos 

hospitalares, a UTRH da Ambimed em Beja, preparada para receber as diferentes componentes 

do Projeto como, o Biosystem, diretamente ligado à gestão de resíduos hospitalares já existente, 

e destinados a ações de melhoria continua nalgumas operações de gestão de resíduos  como o  

acondicionamento e recolha, a logística e transporte e armazenamento temporário desses RH 

antes do seu encaminhamento para tratamento e, as Operações de Gestão de Resíduos - OGR, 

destinado á gestão de resíduos oriundos de outros produtores que não os hospitalares e, como 

tal classificados com códigos LER diferentes daqueles que integram o capitulo 18,  onde se 

integrarão também resíduos de várias tipologias, origens, classificação,  bem como risco 

associado, como resíduos não perigosos, resíduos com  risco químico e o risco biológico.  

Para a fase de implementação do Projeto, no EIA será estudada a gestão dos resíduos 

produzidos, numa fase de “montagem de equipamento”, á qual estão associados resíduos, da 

montagem e de pequenas intervenções no espaço onde os mesmos irão ser colocados. 

Atendendo a que, todas estas montagens de equipamento decorrerão em instalação e edifício 

já existente, não havendo qualquer tipo de obra a não ser a fixação de alguma maquinaria ao 

pavimento, os resíduos produzidos nesta fase terão alguma componente de RCD como alguns 

metais, mas essencialmente resíduos de embalagem direta e indiretamente associados aos RCD. 

Quanto aos sistemas que enquadram o projeto sujeito a este AIA, para as instalaçõesjá 

existentes, no EIA será desenvolvida, o estudo analise e avaliação de impacte resultante das 

novas operações de gestão de resíduos, bem como os novos resíduos que serão integrados no 

sistema de tratamento atual, já existente nessa instalação. Descreve-se assim de forma 

resumida, essas duas principais áreas do Projeto, que serão desenvolvidas na fase de EIA: 

i) Uma das áreas do projeto será, a implementação de um sistema ligados à Gestão de 

Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP) atualmente existentes, como o Biosystem, 

destinado a uma operação de gestão  para alguns resíduos hospitalares do grupo IV  

(cortantes e perfurantes), integrando um novo sistema de automatização (despejo e 

higienização), que possibilita o despejo mecanizado e seguro de contentores de perfurantes 

que são depois higienizados (lavados e desinfetados) e reutilizados com novas utilizações 
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em acondicionamentos e recolhas de RHP esses resíduos de cortantes e perfurantes serão 

depois encaminhados para incineração no CIGR da Ambimed na Chamusca; 

ii)  A outra área do projeto consistirá no desenvolvimento de outras Operações de Gestão de 

Resíduos (OGR), para resíduos oriundos de produtores/clientes, com classificações 

(códigos LER, etc) diferentes dos que são produzidos em das unidades de prestação de 

cuidados e como RHP (cód. 18), embora nalguns casos, possam carecer de soluções de 

tratamento semelhantes aos resíduos hospitalares.  

Essas novas OGR, os novos resíduos (com as novas origens) integraram vários códigos LER 

(ver quadro 6), e diferentes operações como a Reembalagem e o Armazenamento 

temporário, antes de encaminhamento para destino final e/ou Tratamento desses resíduos 

noutras instalações, a desenvolver para a grande maioria de resíduos. 

 
O Projeto as OGR e os novos resíduos, com novas origens integram ainda o  Tratamento por 

Autoclavagem, para resíduos com risco biológico mas com origens (locais de produção) e 

códigos LER diferentes dos atuais resíduos hospitalares (códigos LER do capitulo 18), mas 

que poderão ser (tal como alguns RHP) resíduos com sangue ou contaminados com outros 

fluidos humanos, que têm origens e são produzidos em contextos diferentes daqueles que 

integram os códigos LER do capitulo 18 ou a definição de “resíduo hospitalar”, mas tal como 

esses, serão resíduos perigosos com risco biológico e, como tal, passiveis de serem tratados 

exatamente com o mesmo sistema, a autoclavagem.  

Esses resíduos, poderão enquadrar códigos LER de resíduos perigosos (contaminados) 

como o 15 02 02* ou o 20 01 99 (ver quadro 6), e que poderão ser constituídos, entre 

outros, por resíduos de têxteis (roupa de vestuário e outra), materiais absorventes e de 

limpeza, têxteis, roupas e outros contaminados com sangue ou outros fluidos orgânicos 

com potencial de risco biológico, originados nos seguintes contextos ou produzidos em 

cenários, que integram a produção de resíduos, como:  

✓ Os resíduos de higiene feminina (LER 200199), produzidos e geridos em contextos de 

espaços públicos, como espaços comerciais, escolas, aeroportos, etc; 

✓  Os resíduos “contaminados por substâncias perigosas” (LER 15 02 02*) com risco 

biológico, originados em cenários, contextos ou situações como: 

-  acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e 

privadas (nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de 

transportes, estádios desportivos, outros locais); 
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-  acidentes em espaços abertos, como as vias de circulação (estradas, linhas férreas, 

aeroportos etc), espaços de utilização para grandes aglomerados de pessoas 

(atividades desportivas, musicais e culturais, manifestações publicas, etc).                          

Os resíduos produzidos nesses contextos, têm que ser normalmente geridos por, 

forças policiais, por bombeiros (ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas 

de gestão das autoestradas, e de outros grandes espaços de utilização pública ou 

privada, os serviços municipais, ou outras; 

✓ Os resíduos produzidos em contextos de crimes ou outras ações com armas donde 

resultem feridos, tendo esses resíduos que ser normalmente geridos por forças 

policiais, por estruturas e entidades judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou 

emergência médica, ou outras;  

✓ Os resíduos produzidos em agências funerárias, consequentes da remoção de roupas 

em domicílios, do tratamento prévio de cadáveres, etc; 

Estes resíduos se não forem devidamente geridos, acondicionados, recolhidos, 

transportados e sujeitos a tratamento adequado ao seu risco ou potencial de perigosidade, 

poderão acarretar problemas ambientais, de segurança e de risco em termos de saúde 

publica ou mesmo saúde ocupacional, caso não sejam recolhidos como resíduo que são, ou 

caso sejam direcionados como resíduos, indevidamente e sem tratamento, para sistemas 

que façam a gestão de RU ou de resíduos não perigosos.  

 

Quadro 6 - Quadro resumo de exemplos dos “Novos” Resíduos, e com as novas OGR, associados ao Projeto, a 
desenvolver em EIA 

Código 
LER 

Designação LER (Decisão 2014/955/UE) 
Código 

Operação 

06 01 -   Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de ácidos   

06 01 01* Ácido Sulfúrico e ácido sulfuroso D15 

06 01 02* Ácido clorídrico. D15 

06 01 03* Ácido fluorídrico. D15 

06 01 04* Ácido fosfórico e ácido fosforoso. D15 

06 01 05* Ácido nítrico e ácido nitroso. D15 

06 01 06* Outros ácidos. D15 

06 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. D15 

06 02 -   Resíduos da FFDU de bases   

06 02 01* Hidróxido de cálcio. D15 

06 02 03* Hidróxido de amónio. D15 

06 02 04* Hidróxidos de sódio e de potássio. D15 

06 02 05* Outras bases. D15 

06 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. D15 

06 03 -  Resíduos do FFDU de sais e suas soluções e de óxidos metálicos    

06 03 11* Sais no estado sólido e em soluções contendo cianetos D15 

06 03 13* Sais no estado sólido e em soluções contendo metais pesados D15 



 
 

Pag. 60 de 102 
 

PDA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Beja 

Código 
LER 

Designação LER (Decisão 2014/955/UE) 
Código 

Operação 

06 03 14 Sais no estado sólido e em soluções não abrangidos em 06 03 11 e 06 03 13 D15 

06 03 15* Óxidos metálicos contendo metais pesados. D15 

06 03 16 Óxidos metálicos não abrangidos em 06 03 15. D15 

06 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. D15 

06 04 -   Resíduos contendo metais, não abrangidos em 06 03   

06 04 04* Resíduos contendo mercúrio. D15 

06 04 05* Resíduos contendo outros metais pesados. D15 

06 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. D15 

07 01 -  
 Resíduos de fabrico, formulação, distribuição, utilização (FFDU) produtos  
 químicos orgânicos de base 

 

07 01 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. D15 

07 01 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. R13 

07 01 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. R13 

07 03 -   Resíduos do FFDU de corantes e pigmentos orgânicos (excepto 06 11)   

07 03 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. D15 

07 03 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. R13 

07 03 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. R13 

07 05 -   Resíduos do FFDU de produtos farmacêuticos   

07 05 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. D15 

07 05 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. R13 

07 05 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. R13 

07 05 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas D15 

07 05 14 Resíduos sólidos não abrangidos em 07 05 13 D15 

07 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. D15 

07 06 -  
 Resíduos do FFDU de gorduras, sabões, detergentes, desinfectantes 
cosméticos 

  

07 06 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. D15 

07 06 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. R13 

07 06 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. R13 

07 06 12 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 07 06 11 D15 

07 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. D15 

09 01 -   Resíduos da indústria fotográfica   

09 01 01* Banhos de revelação e ativação de base aquosa. D15 

09 01 02* Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão de base aquosa. D15 

09 01 03* Banhos de revelação à base de solventes. D15 

09 01 04* Banhos de fixação R13 

09 01 07 Película e papel fotográfico com prata ou compostos de prata. R13 

09 01 08 Película e papel fotográfico sem prata ou compostos de prata. R13 

09 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. D15 

15 01 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, 
recolhidos separadamente) 

 

15 01 06 Misturas de embalagens  

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas  

15 02 - Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção  

 
15 02 02*  

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras 
especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por 
substâncias perigosas  

D9 / D15 
  

16 03 - Lotes fora das especificações e produtos não utilizados   

16 03 05*  Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas  D15 

16 05 -  Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso   
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Código 
LER 

Designação LER (Decisão 2014/955/UE) 
Código 

Operação 

 
16 05 06* 

Produtos químicos de laboratório contendo ou compostos por substâncias 
perigosas, incluindo misturas de produtos químicos de laboratório. 

 
D15 

20 01 -   Frações recolhidas seletivamente (excepto 15 01)   

20 01 13* Solventes D15 

20 01 14* Ácidos D15 

20 01 15*  Resíduos alcalinos  D15 

20 01 21*  Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio  D15 

20 01 31*  Medicamentos citotóxicos e citostáticos  D15 

20 01 32 Medicamentos não abrangidos em 20 01 31 D15 

20 01 19*  Pesticidas  D15 

20 01 99 Outras frações de resíduos não anteriormente especificadas  D9 / D15 

20 02-  Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios)   

20 02 01  Resíduos biodegradáveis D15 

20 03- Outros resíduos urbanos e equiparados   

20 03 99  Resíduos urbanos e equiparados, sem outras especificações D15 

 

4.13. Águas Residuais 
 

Conforme foi já referido na descrição do “Projeto de Melhoria Contínua - Unidade de Gestão de 

Resíduos (UGR) de Beja”, as atividades de gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP) que 

integram atualmente , o contexto do “processo produtivo” na atual instalação, Unidade de 

Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH), que irá “receber“ o Projeto é o tratamento por 

Autoclavagem de RHP do grupo III, que são resíduos com potencial de risco biológico e, o 

Armazenamento temporário de RHP do grupo IV, resíduos essencialmente com potencial de 

risco químico e ainda, o armazenamento temporário de resíduos líquidos e outros resíduos com 

perigosidade, provenientes das unidades de prestação de cuidados de saúde e outras atividades 

afins ou equiparadas, como aquelas que estão relacionadas com diagnóstico, ou investigação, 

quer na saúde humana quer na saúde animal. 

Esta UTRH, integra já atualmente todas as infraestruturas necessárias para o funcionamento 

destas operações de gestão de resíduos, como sistemas de contenção de eventuais derrames, 

rede de drenagem interna (para as águas residuais domésticas e industriais) e, o pré-tratamento 

de águas residuais as quais são posteriormente descarregadas no sistema de drenagem e 

tratamento de águas residuais do Parque Ambiental do Montinho, gerido pela Resialentejo.  As 

instalações, possuem ainda, um sistema de drenagem de águas pluviais que abrange toda a zona 

exterior da envolvente do edifício da UTRH. 

As águas residuais, que são produzidas e drenadas na UTRH, dividem-se em diferentes 

componentes, relacionadas com as atividades desenvolvidas naquela instalação, como: 
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• as águas residuais domésticas, associadas às instalações sanitárias, às áreas sociais e 

administrativas e outras de apoio; 

• as águas residuais industriais, provenientes da lavagem de equipamento de higienização 

de contentores, de lavagem de instalações, higienização de viaturas de transportes, e 

outras relacionadas com o próprio sistema de autoclavagem. 

• as águas pluviais captadas na zona edificada existente e na zona exterior envolvente. 

Conforme já referido o projeto a sujeitar a AIA, será instalada num espaço já existente, onde se 

desenvolve desde há cerca de catorze anos, as atividades relacionadas com a gestão de resíduos 

hospitalares. Essa instalação, preparada para receber as diferentes componentes do Projeto 

como, as Operações de Gestão de Resíduos-OGR destinadas á gestão de resíduos oriundos de 

outros produtores que não os hospitalares e o Biosystem diretamente ligado à atual gestão de 

resíduos hospitalares. Ambas as componentes integram ações de melhoria continua nalgumas 

operações de gestão de resíduos como o acondicionamento e recolha, a logística e transporte e 

armazenamento temporário desses RH antes do seu encaminhamento para tratamento.  

As águas residuais do projeto agora sujeito a AIA, serão equivalentes em termos de origens e de 

características (mas em menor quantidade) àquelas que são agora produzidas na exploração na 

UTRH. Mais concretamente, as águas residuais produzidas no contexto do projeto agora sujeito 

a AIA, e das “novas operações de gestão de resíduos”, serão apenas águas residuais 

provenientes dos equipamentos e mecanismos automáticos de higienização do Biosystem e, um 

acréscimo de produção de aguas residuais das operações de exploração com o COGR nos 

processos de higienização de viaturas e de higienização de instalações.  

Assim, com a implementação e operacionalização, do Projeto, de uma forma global, perspetiva-

se apenas algum acréscimo quantitativo reduzido, de algumas águas residuais produzidas. 

No EIA será desenvolvida a avaliação deste fator, com o projeto (a sua implementação e 

operacionalização), contudo de uma forma global, perspetiva-se na exploração da UGR, um 

acréscimo reduzido, na produção de águas residuais e que serão da mesma tipologia e que terão 

as mesmas características, daquelas que já são atualmente produzidas. 

 

5. Metodologia de caracterização do Ambiente Afectado 

5.1.   Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

Os objetivos da caracterização do ambiente potencialmente afetado pelo projeto consistem: 
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• Na análise da compatibilidade entre o projeto e os modelos de desenvolvimento e de 

ordenamento preconizados em Instrumentos de Gestão territorial (IGT) com incidência na 

área de desenvolvimento do projeto - Planos de âmbito nacional, regional e municipal. 

• Na identificação das áreas sujeitas a restrições ou servidões de utilidade pública, sendo 

identificadas as limitações dessas áreas no que respeita à alteração da intensidade ou 

transformação do uso do solo existente. 

 
No decorrer do desenvolvimento do presente capítulo será feita uma pesquisa bibliográfica e 

documental; contatos com as entidades competentes, existindo, quando necessário, reuniões 

de trabalho; e uma recolha de informação no campo: visitas ao local e reconhecimento, 

atualização e validação das informações anteriormente recolhidas. 

Serão objeto de análise: 

• Instrumentos de Desenvolvimento Territorial: Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT); Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo (PROTA); 

• Instrumentos de Política Sectorial: Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica (PBH) do 

Guadiana; Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica (PBH) do Sado e Mira; POAP da Albufeira 

do Roxo; Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Alentejo; 

• Instrumentos de Planeamento Territorial - Planos Municipais de Ordenamento do 

Território (PMOT): Plano Diretor Municipal (PDM) de Beja (em vigor); Plano de Pormenor 

(PP) a Norte da Circular Interna de Beja; PP do Bairro das Portas de Mértola; PP do Bairro 

de Catarina Eufémia e Santo André; PP da Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da 

Malhadinha Nova; PP de João Barbeiro II; PP da Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D'el 

Rey, PP da Mouraria; PP do Parque Ambiental do Montinho (Aviso 1947/2018, de 12 de 

fevereiro), PP da Rua da Casa Pia; PP da Rua da Guia; PP Rua de D. Manuel I - Alferes 

Malheiro; PP da RUA de Félix Caetano da Silva; PP da Rua de Lisboa; PP da Rua do Capitão 

João Francisco de Sousa; PP da Rua do Infante D. Henrique e Travessa do Bairro Da 

Apariça; PP de Santa Vitória; PP do Sector Urbano Sul de Beja - Beja IV; PP da Zona da 

Estrada de Ferreira - Cooperativa de Habitação Económica O Lar Para Todos; PP da Zona 

de Expansão Poente de Beja; Plano de Urbanização (PU) da Expansão Norte da Cidade de 

Beja; PU do Núcleo Central Histórico de Beja; 

• Condicionantes, servidões e restrições de uso com incidência na área de estudo, entre 

outras, a REN, RAN, Domínio Público Hídrico, Espaços-Canais de viária, Montado de sobro, 

Áreas percorridas por incêndios; 
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• Relatórios de Caracterização do concelho de Beja; 

• Identificação de Compromissos assumidos pela Autarquia. 

Será feita uma descrição em texto; Análise dos IGT aplicáveis (peças escritas e desenhadas); 

Análise cartográfica e fotointerpretação de fotografia aérea; Identificação, localização, 

caracterização e quantificação das classes e categorias de espaço existentes na área de estudo 

(ha); Descrição e análise das áreas regulamentares, caracterizando-se as condicionantes, 

servidões e restrições de utilidade pública identificadas na zona de desenvolvimento do projeto; 

quantificação das áreas condicionadas ocupadas pelo projeto (ha) (se aplicável); Produção de 

elementos cartográficos: síntese cartográfica da informação. 

As escalas a aplicar serão: 1:25 000 e/ou 1:5 000; serão apresentados, à escala original, os 

Extratos das Plantas dos PMOT, os Extratos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes 

do PDM. Será apresentada uma Carta Síntese de Condicionantes e a Carta da REN. 

 

5.2.Sócio-Economia e População 

Os principais objetivos de caraterização da realidade social envolvente do projeto respeitam 

sobretudo à identificação de aspetos que possam ser de alguma forma condicionados pela 

atividade proposta. Assim, além dum primeiro enquadramento sobre a relevância social e 

económica do projeto considerando o sector dos resíduos, proceder-se-á a uma caraterização 

genérica do contexto social e económico da região e do concelho. 

Por este motivo, os trabalhos de caracterização da situação atual realizar-se-ão de acordo com 

três níveis de análise: síntese do cenário atual de produção e encaminhamento de resíduos; 

análise socioeconómica global da região e do concelho; e análise de aspectos sensíveis. 

Em primeiro lugar proceder-se-á então a uma apresentação síntese dos principais aspectos 

relacionados com a produção e encaminhamento dos resíduos relevantes no âmbito do projecto 

a nível nacional, recorrendo para o efeito a informações relativas a Relatórios Nacionais de 

Resíduos. Está análise será devidamente articulada com aquela realizada no âmbito do fator 

ambiental ‘Resíduos’. 

Ao nível socioeconómico, serão recolhidos, compilados e analisados um conjunto de indicadores 

disponíveis sob a forma de dados estatísticos regionais e concelhios, a partir dos quais 
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habitualmente se caracterizam as populações envolventes e se infere sobre a sua qualidade de 

vida, incidindo sobre os seguintes domínios: 

Dinâmica Populacional: apresentação de dados relativos a população residente, sua evolução e 

densidade populacional; percentagens de população por grupo etário; taxas de envelhecimento, 

natalidade e mortalidade; bem como os níveis de escolaridade da população. 

Estrutura Económica e Socio-Produtiva: análise de dados relativos ao perfil económico e 

produtivo da região, com especial ênfase na indústria e atividade agrícola, recorrendo para o 

efeito nomeadamente a número de sociedades sediadas por sector de atividade, bem como a 

distribuição pelos três grandes sectores de atividades (primário, secundário e terciário). Serão 

também analisados indicadores relativos ao emprego e desemprego. 

Modos de Vida e Identidades Territoriais: nesta secção serão focados alguns aspectos de índole 

histórica ou tradicional, para além de alguns locais e eventos de interesse cultural.  

Os dados apresentados serão recolhidos junto do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da 

autarquia, podendo eventualmente também ser contactadas outras entidades que possam 

dispor de informação mais detalhada ou atualizada dos indicadores em causa. A apresentação 

descritiva será acompanhada de sínteses de informação em quadros ou gráficos adequados. 

No âmbito da análise dos aspetos sensíveis, apesar do projeto se encontrar no seio da estrutura 

da Resialentejo, será efectuada uma análise das zonas envolventes, procedendo a uma 

identificação das zonas agrícolas envolventes, bem como bem como dos principais aglomerados 

urbanos mais próximos. Proceder-se-á ainda a uma identificação das principais vias de circulação 

que serão utilizadas para acesso ao projeto em consideração. 

A caraterização dos elementos identificados será realizada não apenas numa base descritiva, 

mas também com recurso a cartografia ou fotografia aérea.  

 

5.3.   Saúde Humana 

Conforme o recente enquadramento de AIA e dos projetos sujeitos a este regime,  o DL nº152-

B/2017 de 11/12, que considera a Saúde humana como um fator específico no contexto da 

avaliação ambiental de projetos, revela a necessária contribuição dessa avaliação para a 

identificação e redução de riscos, para a saúde humana de forma direta e na sua interelação, 

com diferentes fatores ambientais tais como as Alterações ambientais, a Água, o Ar, as Águas 
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Resíduais, os Resíduos ou a Análise de Risco, essa interação e enquadrado será  desenvolvido no 

decorrer do EIA.  

Assim, no EIA será desenvolvida a avaliação e caracterização de diversos elementos e aspetos 

relevantes do estado atual, deste fator Saúde humana, na situação de referência e sem projeto, 

nomeadamente: 

i) a caraterização da cidade, concelho e região onde se localiza o Projeto, em termos de saúde 

humana, face á estrutura da população; 

ii) tipologia e número equipamentos de saúde (publico ou privado) existentes, na zona 

envolvente e/ou região onde o projeto se irá desenvolver; 

iii)  capacidade de resposta e acessibilidade a esses equipamentos de saúde; 

iv)  a análise da interrelação entre o fator Saúde humana e aspetos do fator sócio economia e 

população (demografia, taxas e índices associados, etc); 

v)  caracterização da população, na zona envolvente, em termos de saúde, tipo de doenças 

associadas á mortalidade, etc 

Para essa análise e caracterização, serão utilizados os dados disponíveis do Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE), do ministério da saúde e do ministério do ambiente. 

Considerando que numa análise breve, se constata que a “Saúde humana”, constitui um dos 

“fatores” identificado como potencialmente relevante para o Projeto  em avaliação no presente 

AIA “Melhoria Contínua - Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) de Beja” , tal facto será tido em 

consideração no EIA, na analise e avaliação dos impactes ou efeitos (positivos e negativos) do 

desenvolvimento deste projeto, esses serão avaliados no fator Saúde humana e população 

envolvente do local onde o mesmo se irá desenvolver. 

Assim, no desenvolvimento do EIA, serão identificados e avaliados, ao nível da “situação de 

referència” e das fases seguintes com o “projeto”, entre outros, aspetos como: 

a) Descrição de elementos da população e da saúde humana suscetíveis de serem 

consideravelmente afetados pelo projeto proposto. 

b)  Os efeitos positivos e negativos na Saúde humana e população inerentes ao 

desenvolvimento deste Projeto, bem como a valia ou impacte potencial (positivo ou 

negativo) da sua existência ou inexistência para as populações nos diferentes âmbitos, 

local, regional e nacional. 

c) A interação  entre   os vários fatores já mencionados em  parágrafo anterior (deste 

capítulo). 
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Assim, a abordagem no EIA para este fator, irá estudar e avaliar simultaneamente, os aspetos 

do projeto que possam contribuir ou ter algum potencial de contribuição de risco para a Saúde 

humana, e noutra vertente, os efeitos que a Saúde humana e atividades e prestações de serviços 

com ela relacionados, podem ter sobre a necessidade de desenvolvimento deste projeto.  

 

Dada a interação, conforme foi já mencionado, do fator Saúde humana com outros fatores 

ambientais, a sua avaliação no EIA será desenvolvida uma análise que considerará a Situação de 

Referência e o novo Projeto, complementada por uma abordagem sistémica no Projeto, 

tornando-se pertinente o desenvolvimento de uma avaliação transversal e interelacional, 

nomeadamente: 

• Contributo para resposta a situações de proximidade (e não só), na área dos resíduos 

produzidos pelas atividades e prestação de serviços na área da Saúde; 

• Com as Alterações Climáticas e o seu potencial de acidente, face á ocorrência de e os riscos 

naturais associados (fogos, seca prolongada, pluviosidade extrema pontual e ventos), com 

consequências sobre as comunidades humanas e o projeto; 

•  A Análise de Risco de Acidentes resultantes de eventos climáticos extremos ou outros 

acidentes naturais com a integração de algumas questões do fator SocioEconomia, como a 

população; 

• E ainda a interação do fator Saúde humana com outros fatores como o Clima, a Água, o Ar 

ou áreas fulcrais do projeto como os Resíduos, nomeadamente os resíduos hospitalares. 

 

A análise, avaliação dos impactes e potencial de risco associado ao projeto e à UTRH  onde se 

vai inserir, para este fator, no EIA, integrará as três fases do Projeto como: a) a instalação onde 

não prevêm mais atividades do que aquelas estritamente necessárias á instalação e montagem 

de algum equipamento dentro do edifício já existente; b) a exploração onde irão predominar as 

atividades, tipologia e condições de operação nas instalções, logística, transporte e outros 

aspetos que essa exploração envolva; 

- a desativação dos elementos (equipamentos) associados ao projeto, onde, uma vez que o 

mesmo irá ser instalado num edifício já existente, não se prevendo trabalhos de demolição, pois 

o edifício continuará a existir mesmo após desativação do projeto e desmantelamento de 

equipamentos a ele associados. 
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No desenvolvimento do EIA, para avaliação do fator Saúde humana no projeto recorrer-se-á ao 

estudo e análise, de diversos documentos, tais como: 

i) O Plano Nacional de Ação para Ambiente e Saúde (PNAAS) relativamente ao qual serão 

contextualizados e considerados entre outros, os elementos ligados ao controlo e redução 

de riscos, com significativos benefícios no ambiente e na saúde humana; 

ii)  A Estratégia Nacional de Adaptação ás Alterações Climáticas (ENAAC)  na vertente Saúde 

Humana onde será de considerar entre outros aspetos, o possível aparecimento de novas 

doenças ou o ressurgimento de outras (podendo ser transmitidas pelos alimentos, pela 

água ou por vetores), que podem colocar à prova a capacidade de resposta dos serviços de 

saúde  (no diagnóstico, na capacidade de tratar as novas patologias, etc) e designadamente, 

na vertente do projeto, no incremento da produção de resíduos hospitalares, e na 

capacidade dos mesmos serem geridos e tratdos o mais próximo possível dos seus locais 

de produção; 

iii)  O Plano Estratégico do Carbono para o Serviço Nacional de Saúde, tendo este plano 

envolvido, para além da componente energética, outras vertentes tais como, o uso 

eficiente da água, os resíduos hospitalares, etc 

iv)  Outros que venham a ser considerados pertinentes para o efeito. 

 

5.4. Solos e Uso Atual do Solo 

Para a caracterização dos solos e da capacidade de usos dos solos da área em estudo recorrer-

se-á à cartografia disponível, nomeadamente às Cartas Complementares de Solos e de 

Capacidade de Uso dos Solo à escala 1:25.000 (Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural).  

A caracterização dos Usos do Solo da área em estudo far-se-á através da foto-interpretação de 

ortofotomapas, sendo a informação assim obtida aferida em função dos levantamentos de 

campo a efectuar e da informação constante na cartografia disponível. Com base nestes 

elementos será elaborada uma Carta de Ocupação Actual do Solo da área em estudo e serão 

identificados os diferentes usos actuais na área em estudo. 
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5.5.Biodiversidade 

No sentido de recolher informação que permita efectuar a caracterização da área de afectação 

será realizado um reconhecimento no terreno que permita elaborar uma inventariação das 

comunidades animais e vegetais que ali ocorrem. Complementarmente será recolhida 

informação bibliográfica que permita completar esta caracterização.  

Tratando-se de grupos distintos, a metodologia a seguir será necessariamente diferente. Deste 

modo temos: 

• AVIFAUNA – Como referido acima serão efectuadas recolhas bibliográficas, que se 

complementarão com um levantamento no terreno. Este levantamento no terreno só 

incidirá sobre as espécies presentes na época do ano em que decorrerão os trabalhos.  

As espécies em presença ou potenciais serão caracterizadas segundo o seu estatuto de 

conservação, em Portugal e na Europa. Em complemento será considerado o estatuto 

de conservação da área de implantação. 

• MAMÍFEROS - Relativamente aos mamíferos será recolhida informação de tipo 

qualitativo e apoiar-se-á essencialmente em dados bibliográficos.  

Em complemento será considerado o estatuto de conservação das espécies que aqui 

possam ocorrer. 

• RÉPTEIS E ANFÍBIOS - A caracterização da herpetofauna consistirá na identificação das 

espécies que ocorrem na área de afectação com base nos dados bibliográficos 

disponíveis.  

Em complemento será considerado o estatuto de conservação das espécies que aqui 

possam ocorrer. 

• FLORA E VEGETAÇÂO - Relativamente à Flora e Vegetação será efectuada uma recolha 

bibliográfica, que se complementará com um levantamento a efectuar no terreno que 

permita identificar as principais formações vegetais da área de afectação. Em 

complemento será considerado o estatuto de conservação da área de implantação.  

 

5.6.Clima e Microclima 

No EIA, para a análise e avaliação deste fator serão consultadas estudos, elementos e dados 

relativos ao clima e microclima deste local e desta região, como as Normais Climatológicas 

Provisórias de 1981-2010 da estação climatológica de Beja, pertencente ao IPMA, localizada na 

Escola Superior de Educação de Beja. 
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Quadro 7 - Coordenadas da estação climatológica da Escola Agrária de Santarém. 

 

 

Na análise e avaliação deste fator ambiental, em fase de EIA, será desenvolvido o estudo e 

apresentada informação relativa ao clima e microclima como  a temperatura e pluviosidade 

registadas, bem como a informação disponível sobre o regime de ventos, humidade do ar e 

nevoeiro. Será também analisada de forma integrada, este fator com outros como o Ar, as 

Alterações Climáticas, a Água e a Saúde humana. 

 

5.7. Alterações Climáticas 

Na análise a efetuar para a descrição e caracterização do fator Alterações Climáticas, serão 

também consideradas as caracterizações realizadas para outros fatores ambientais, de alguma 

forma com ele relacionados, como Clima e Microclima, Saúde humana, Ar, Água, Águas 

Residuais, Resíduos, Análise de Risco e População (Sócio Economia), bem como o seu grau de 

interação com os mesmos, no contexto do projeto e duma forma global. 

Aspetos como fenómenos climáticos extremos ou riscos naturais, registados em estações 

climatológicas presentes na área de implantação do projeto ou presentes nos relatórios e 

comunicações da APA enquanto entidade responsável pela monitorização e reporte dos 

diversos mecanismos relacionados com as Alterações Climáticas (Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre as Alterações Climáticas, Protocolo de Quioto e do Regulamento (UE) n.º 525/2013 

do parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013), farão também parte da 

informação de caracterização da situação de referência. 

Um dos documentos mais importantes a nível nacional para utilizar na análise e avaliação deste 

fator será a “Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas- ENAAC” o seu relatório 

de progresso e os documentos sectórias desta ENAAC nacional, tais como as ENAACs para a 

Saúde humana, os Recursos Hídricos, o Clima, o Ordenamento do Território, Energia, Segurança 

de pessoas.  Desta forma, a avaliação a realizar no EIA para as Alterações Climáticas, 

contemplará os resultados obtidos para esses outros fatores. 

Adicionalmente, e dada a escala global das Alterações Climáticas, a sua avaliação de impacte 

será completada por uma abordagem sistémica que extravasa a base local de implementação 

Estação Latitude Longitude Altitude 

Beja 38º01’N 07º52’W 246m 

Local da Instalação (UTRH) 37º95’09´´N 07º88´58´´W 252m 
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do projeto.  Nesse sentido serão considerados para a avaliação no contexto das Alterações 

Climáticas, os impactes decorrentes de:  

• Perfil energético do projeto no binómio produção-consumo; 

• Contributo para a adaptação a situações climáticas futuras (relação entre o Clima e as 

áreas focais do projeto – os Resíduos na área da Saúde humana); 

• Eventos/fenómenos climáticos extremos (vertente agravamento e vertente mitigação) 

associados às Alterações Climáticas e os Riscos naturais associados, com consequências 

sobre o projeto, como fogos, seca prolongada, pluviosidade extrema pontual, ventos 

intensos ou outros. 

No que respeita ao perfil energético, será também avaliado a integração ou desenvolvimento 

de uma matriz energética que enquadre a atividade atualmente existente na UTRH, com recurso 

a indicadores de desempenho, que permitam estabelecer a situação de referência e  a avaliação 

da evolução dos consumos energéticos e/ou outros, associados às novas atividades que 

integram o projeto agora sujeito a AIA. 

No EIA, a caracterização energética poderá ser enquadrada numa matriz ambiental da UTRH, 

que compilará os restantes indicadores de desempenho como as águas residuais, o consumo de 

água, a produção de resíduo relativos à atividade atualmente existente na UTRH e, o incremento 

ou alteração que venha a ser induzido pelas “novas atividades” do projeto. 

A avaliação de impacte analisará face ao fator ambiental Alterações Climáticas, a Situação de 

Referência (as atividades atuais) na instalação já existente, a UTRH sem  o projeto e, o novo 

projeto a sujeitar a este AIA as suas especificidades e o seu âmbito, analisando-se o impacte 

resultante das novas operações e novos resíduos, nas fases de instalação de equipamentos, de 

exploração e de desativação, tendo em vista a proposta de recomendações e medidas que 

permitam minimizar os impactes negativos do projeto e potenciar o seu contributo para a 

mitigação e adaptação às alterações climáticas, numa lógica de otimização ambiental global do 

projeto, à escala local, regional e nacional. 

 

5.8.  Ar 
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Conforme já referido, o acréscimo de emissões, com o “Projeto de Melhoria Contínua - Unidade 

de Gestão de Resíduos (UGR) de Beja” e novos sistemas que integra, será muito pouco 

significativo.  

Neste fator ambiental, serão analisados acréscimos ou emissões especificas, eventualmente 

introduzidas pelo novo sistema, face ás que existem na UTRH atualmente e ás das unidades 

instaladas no Parque Ambiental do Montinho, com base em informação disponível. 

Em sede de EIA, será efetuada a caracterização e quantificação dessas emissões com base na 

análise de dados de monitorizações efetuadas, de forma a avaliar o eventual incremento com 

as novas atividades que o Projeto vai integrar, na sua fase de exploração.  

Na fase de instalação do novo equipamento e considerando os trabalhos envolvidos, não serão 

de prever emissões significativas. 

Com vista à avaliação do impacte global da implementação do projeto, serão também analisadas 

informações relativas aos inventários de emissões disponibilizados pela APA, ao nível regional e 

concelhio. 

Relativamente a este fator é de ressalvar que a informação disponível sobre a qualidade do ar 

no concelho de Beja é escassa, uma vez que as estações de monitorização existentes se localizam 

na área de Sines e a estação rural de fundo mais próxima em Terena (perto de Portalegre). 

 

Figura 16 - Localização das estações de qualidade do ar da Península Ibérica. 
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5.9. Água 

A zona onde se insere o Projeto, no EIA, será caracterizada, em termos dos seus dos sistemas 

hidrológicos superficiais regional e local, sendo abordados aspetos como: 

• caracterização geral dos sistemas hidrográficos; 

• identificação, e a caracterização das massas de água e respetivas bacias de drenagem na 

zona envolvente da instalação, UTRH, onde se irá integrar o projeto; 

No EIA, será também desenvolvida a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, na área 

envolvente da UTRH, considerando aspetos como, as principais unidades hidrogeológicas, 

formações litológicas dominantes, o sentido de fluxo, as potencialidades, nível piezométrico 

regional, produtividade, vulnerabilidade à poluição.  

De acordo com essa classificação, e caraterização das águas subterrâneas, poderá ser-lhes 

atribuída uma classe de vulnerabilidade segundo as características do aquífero, tal como é 

definido nas “Classes de vulnerabilidade à poluição” (INAG, 2000)  

Para as águas subterrâneas será também efetuada a identificação e caracterização do estado 

quantitativo e químico das massas de água, da zona onde se localiza a UTRH. 

Quanto á caracterização local dos recursos hídricos subterrâneos inventariando, será efetuada 

em função dos dados disponíveis, das captações existentes no local e área envolvente, 

acompanhado da sua caracterização, nomeadamente no que se refere á profundidade de 

captação, o tipo de uso (privado/publico) e finalidade da água captada. 

No EIA e, ainda para a caracterização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas serão 

utilizados dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da ARH Alentejo, do Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos (SNIRH),  e dados publicados pela Câmara Municipal, no âmbito 

do Plano Diretor Municipal de Beja, bem como elementos resultantes de campanhas de 

caracterização da qualidade das águas, que poderão integrar os Relatório de Desempenho 

Ambiental (anual), efetuadas no âmbito da exploração do aterro sanitário da Resialentejo e, que 

permitirão também avaliar a qualidade das águas subterrâneas e superficiais na envolvente . 

No desenvolvimento deste fator ambiental, será também efetuada a análise cartográfica, á 

escala adequada (ou disponível) para diversos elementos, como: 

• Enquadramento hidrográfico; 

• Delimitação das bacias hidrográficas dos cursos de água na área envolvente ao projeto; 

• Pontos de água na área envolvente do projeto; 
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• Sistemas Aquíferos na região envolvente do projeto; 

 
Na elaboração do EIA serão ainda, considerados na análise e avaliação, documentos de 

planeamento e gestão de recursos hídricos como os Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

(PGRH); a Estratégia de Adaptação à Alterações Climáticas para os Recursos Hídricos; os 

trabalhos da “Comissão Permanente da Seca” no domínio da Prevenção, Monitorização e 

Acompanhamento dos efeitos da Seca (CPPMAES). 

Nesta zona geográfica de localização da instalação que irá receber o projeto, a UTRH, além de 

caracterização resultante da monitorização da água subterrânea associada á exploração dos 

aterros da Resialentejo, não se conhecem outros resultados de análises de qualidade da água. 

Contudo será de ter em consideração que a água de consumo é proveniente da rede de 

distribuição pública.  

Assim, no EIA, será aprofundada a análise, caracterização e quantificação das águas de consumo 

com base na análise de dados existentes (Ambimed e Resialentejo) da monitorização de 

consumos de água na instalação, na situação atual e com o Projeto e, com o incremento previsto 

para as novas atividades e novas operações de gestão de resíduos que vai integrar, a UGR na 

sua fase de exploração.  

Serão também aspetos importantes, relacionados com a avaliação do fator ambiental “Água” 

aqueles que estão associados á sua quantidade e disponibilidade, para isso serão considerados 

e analisados, entre outros, vários documentos técnicos, como: 

✓ o “ Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca” ; 

✓ as “Medidas preconizadas pela Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e 

Acompanhamento dos Efeitos da Seca”; 

✓  as “Medidas de Prevenção e Regulação e Medidas de Mitigação e Apoio”. 

 
E ainda, diversos documentos de planeamento e gestão de recursos hídricos e de água em 

particular, como o Plano Nacional da Água (PNA); Planos Específicos de Gestão da Água como o 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA);  o Plano Estratégico Nacional de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II); e ainda a Estratégia 

Nacional de Adaptação à Alterações Climáticas (ENAAC 2013-2020). 

 
Face ao já atual incremento dos períodos de seca e simultaneamente de picos de pluviosidade 

em pouco tempo e, sendo já hoje uma realidade, a necessidade de adaptação de todas as 

atividades humanas e dos projetos ás alterações climáticas, torna-se pertinente desenvolver de 
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forma associada, a análise e avaliação deste com outros fatores, como o Clima e Microclima, as 

Alterações Climáticas, a Saude humana ou na Análise de Risco. 

 

5.10. Paisagem 
 

Será elaborada uma descrição e caracterização da Paisagem da área de estudo, assim como a 

avaliação do seu valor paisagístico, incidindo sobre os seguintes pontos: 

• Caracterização das componentes natural e humana da paisagem em estudo, que 

permitirá o estabelecimento de unidades de paisagem, decorrentes das suas 

características fisiográfica e morfológicas e de ocupação do solo. Será ainda feita a sua 

inserção no sistema de unidades de paisagem definido no estudo publicado pela 

DGOTDU em novembro de 2004. 

• Avaliação da qualidade visual da área em estudo, função da ordem, grandeza e 

diversidade da paisagem em que se insere, como atributo de grande importância como 

recurso natural e valor patrimonial. Levantamento de elementos que contribuem 

ativamente para a qualidade cénica da Paisagem em presença, para deteção de 

eventuais locais de grande sensibilidade por elevada qualidade visual. 

• Análise das características de intervisibilidade no território em redor da área do projeto 

em estudo, a partir de locais privilegiados de observação na sua envolvente. 

 

 

5.11. Ruído 
 

Na caracterização do ambiente afectado, a metodologia proposta para o fator Ruído 

comtempla: 

• Identificação de recetores sensíveis potencialmente afetados pelo ruído e de 

zonamentos acústicos constantes em instrumentos de planeamento municipal; 

• Levantamento de estudos de ruído existentes relativos à área de estudo, 

nomeadamente mapas de ruído municipais e mapas estratégicos de ruído e planos de 

ação; 

• Caraterização da situação inicial, mediante monitorização in situ do ruído atualmente 

existente na proximidade de recetores sensíveis potencialmente afetados; a 
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monitorização será realizada pelo laboratório acreditado da dBwave.i (LabRV) 

abrangendo os 3 períodos de referência (diurno, entardecer e noturno), em dois dias 

distintos; prevendo-se a realização de monitorização em 2 a 3 pontos na envolvente da 

instalação. 

 

5.12. Resíduos 

Face à diversidade de resíduos envolvidos e o facto de estes poderem ser (para alguns códigos 

LER) simultaneamente um “input” e um “output” na exploração da UGR, será apresentado em 

fase de EIA, uma análise detalhada deste fator, o seu enquadramento legal e estratégico, a sua 

caracterização e classificação, as diversas operações de gestão a que serão sujeitos e questões 

relacionadas com as boas práticas ligadas às mesmas.  

Todos os “novos resíduos” do projeto, que venham a ser produzidos e, à semelhança do que já 

é efetuado para os resíduos atuais, serão encaminhados para operadores e instalações 

licenciadas, de acordo com o quadro legal em vigor. Na seleção destes operadores de resíduos, 

além desta questão de autorização legal, será também tido em consideração questões 

relacionadas com o princípio da proximidade, havendo dentro do Parque Ambiental do 

Montinho algumas soluções viáveis de destino que cumprem os requisitos necessários para 

receber alguns desses resíduos, situação a analisar, avaliar e desenvolver em fase de EIA. 

Quanto aos resíduos resultantes da atividade laboral complementar, aqueles que integram os 

que são produzidos nas atividades administrativas, de manutenção, de logística, de 

armazenamento, entre outras, com os sistemas do novo Projeto manter-se-ão basicamente os 

mesmo que existem na situação de referência (atual), havendo algum pequeno acréscimo, que 

será depois analisado, desenvolvido e descrito em fase de EIA. 

Os aspetos ambientais associados ao fator Resíduos, serão analisados no EIA, para o 

desenvolvimento do projeto, face ao estado atual da atividade na instalação existente Unidade 

de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH), a três níveis: 

a) ao nível da situação de referência, descrevendo as atividades já desenvolvidas na instalação 

desde 2004 e as diferentes operações de gestão de resíduos hospitalares, atualmente 

desenvolvidas; 

b) os resíduos que serão produzidos na fase inicial de implementação deste projeto, “fase de 

instalação” e estarão essencialmente associados aos trabalhos de montagem do 

equipamento por parte da Ambimed. Será ainda de considerara que o Projeto em estudo vai 
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ser implantado em instalação e edifício já existente, onde não haverá qualquer tipo de obra, 

tal como descrito em capítulos anteriores; 

c) ao nível da especificidade do projeto a sujeitar a este AIA, o seu âmbito, analisando-se o 

impacte resultante dos novos resíduos e das novas operações de gestão de resíduos, que se 

pretendem desenvolver nesta instalação, UGR. 

 

Para o desenvolvimento deste fator ambiental, Resíduos, serão analisados dados e elementos 

de estudo provenientes de diversas fontes, entre as quais a Ambimed, a APA, a CCDR-Alentejo, 

a DGS, a RESIALENTEJO, a Câmara Municipal de Beja, etc. Além destas serão também analisadas 

e tidas em consideração outras fontes, como documentos de suporte estratégico e legal 

associados á gestão de Resíduos, que serão analisados de forma mais detalhada em fase de EIA, 

e entre outros, o Despacho nº 242/96, de 13/08, a Decisão da Comissão 2014/955/UE de 18/12, 

o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5/09 (alterado pelo Decreto-lei n.º 73/2011, de 17 /06) e o Plano 

Estratégico de Resíduos - PERH 2011- 2016. 

Para além do aplicável e decorrente da legislação nacional existente no âmbito da gestão de 

resíduos, em fase de EIA, poderão ser avaliadas e analisadas os documentos e regulamentos de 

âmbito local e/ou regional, nomeadamente, disposições do Plano de Diretor Municipal (PDM) 

e/ou do Regulamento de Resíduos Sólidos, do concelho de Beja, muito embora não exista 

qualquer tipo de interfaces com o sistema municipal, uma vez que os resíduos produzidos nas 

instalações são geridos de forma integrada e serão alvo de uma gestão e logística que integra 

soluções licenciadas de destino final em instalações preferencialmente junto ao seu local de 

produção, nomeadamente os Residuos Urbanos (RU), incluindo as fileiras de resíduos recicláveis 

produzidos, serão enviados preferencialmente para instalações dentro do Parque Ambiental da 

Resialentejo. 

Para efeitos de EIA o estudo e análise desses documentos terão em consideração entre outros 

aspetos, a caracterização e tipologias de resíduos e, as operações de gestão de resíduos, esta 

análise será feita de forma contextualizada em três níveis ou fases, como:  

➢ a situação de referência e as atuais operações de Tratamento e Armazenamento de resíduos 

hospitalares e afins ou equiparados, e nesta inclui-se a exploração, laboração e rotina de 

operações de manutenção programadas e pontuais, logística e as atividades sociais e 

administrativas; 

➢ a fase de instalação dos novos sistemas ou projeto na instalação e edifício já existente, donde 

poderá resultar pequenas quantidades de RCD, resultantes do uso de alguns materiais de 

construção, associados ao processo de colocação e fixação de alguns equipamentos e/ou 
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maquinaria à estrutura de betão na “nave industrial”, assim como resíduos de embalagens 

de diferentes tipologia e fileiras;  

➢ a fase de exploração do Projeto agora sujeito a AIA, com o sistema para os resíduos do grupo 

IV Biosystem as novas áreas e resíduos e OGR, que se pretendem implementar. Esta análise 

terá em consideração, os resíduos produzidos pelas diferentes atividades integradas nas 

operações de gestão de resíduos, entre outras, a classificação e quantificação, a recolha e  

acondicionamento, o transporte e armazenamento, a identificação e caracterização análise 

do e enquadramento (técnico legal) dos sistemas potencialmente recetores ou destinos finais 

desses resíduos, como o CIGR da Ambimed na Chamusca, as instalações do parque ambiental 

do Montinho (Lena Ambiente  e Resialentejo); 

➢ uma fase de desativação onde poderão ocorrer, essencialmente resíduos de equipamentos 

como do Biosystem, obsoletos ou não, que poderão vir a ser reutilizados, reciclados e em 

ultima instancia eliminados (para os que não possam ser valorizados), e Resíduos de 

Construção e demolição (RCD)  

O desenvolvimento do EIA, no estudo, na análise, caracterização e avaliação acima referida e, 

para qualquer um dos níveis e/ou fases, bem como para as operações de gestão de resíduos a 

elas associados, irá abranger vários aspetos, como: 

i) a caracterização dos resíduos (tipologia, origem, sempre que se adeque a sua perigosidade 

ou risco associado); 

ii)  classificação de acordo com o código LER (Lista Europeia de Resíduos);  

iii) quantificação e sistemas de registo associados (também á recolha e transporte de resíduos); 

iv) código de operação (eliminação e/ou valorização) a que são sujeitos; 

v)  requisitos técnico legais e outras questões relativas ao acondicionamento, recolha e ao 

transporte dos resíduos;  

vi) condições e requisitos de armazenamento; 

vii) as instalações e operadores de gestão de resíduos, tendo em consideração também o 

principio da proximidade, para onde poderão ser encaminhados os resíduos que não são 

tratados nesta instalação. 

De todo esse estudo, avaliação e análise referido nos parágrafos anteriores, resultará também, 

entre outros elementos, o desenvolvimento do conteúdo apresentado nos quadros, do capítulo 

4.12., desta PDA. 
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5.13. Águas Residuais 

Conforme foi já referido, atualmente, na UTRH e, para os novos sistemas, equipamentos e 

operações do novo Projeto, toda a rede de águas residuais domésticas, industriais (e pluviais), 

estão integradas no sistema de drenagem e de tratamento de águas residuais, já existente e 

pertencente à Resialentejo.  Este fator ambiental, conforme o ciclo da água, poderá ser 

analisado e avaliado de forma integrada, com outros fatores como a Água. 

Considerando a situação de referência e conforme foi já referido, o acréscimo de produção de 

águas residuais, com o Projeto e novos sistemas, será muito pouco significativo.  

Na caracterização, análise e avaliação deste fator ou aspeto ambiental, Águas Residuais, serão 

analisadas tendo também em consideração a sua integração e interação com o sistema de 

drenagem da Resialentejo, relativamente aos processos a que as mesmas são sujeitas ainda na 

UTRH da Ambimed, atualmente e, numa fase posterior de laboração com o novo projeto a 

funcionar. 

Assim, em fase de EIA, será aprofundada a análise relativa às origens, caracterização e 

quantificação dessas águas residuais, assim como a sua drenagem, pré-tratamento e destino 

final na rede da Resialentejo.  Esta avaliação, nomeadamente das águas residuais industriais (de 

processo, higienização e outras), será efetuada com base na análise de dados existentes 

(Ambimed e Resialentejo) da monitorização de consumos de água e de águas residuais da 

instalação, da situação atual e do incremento previsto com as novas atividades das novas 

operações de gestão de resíduos que o projeto vai integrar, na sua fase de exploração.  

Na fase de instalação do equipamento associado aos novos sistemas do projeto, dado o tipo de 

trabalhos envolvidos não se preveem acréscimos de consumo de água e de produção de águas 

residuais significativos. 

Para efeitos de avaliação do impacte potencial associado ao projeto, serão também analisados, 

outros documentos (associados a Águas e a Águas Residuais) como o Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR), a Estratégia Nacional 

Ações para as Alterações Climáticas (ENAAC) e, algum documento relevante, estratégico ou de 

planeamento da Câmara Municipal de Beja. 

 

6. Proposta metodológica para a avaliação de Impactes 
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6.1. Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 
 
Com vista a permitir uma análise ambiental, assim como uma avaliação de impactes mais 

concertada com a natureza e localização do projeto em causa, serão inicialmente identificados 

os objetivos ambientais que servirão de base à caracterização do ordenamento do território e à 

respetiva avaliação de impactes: 

• Manutenção do equilíbrio na utilização do território, em função dos recursos existentes, 

da sua sensibilidade e potencial de uso; 

• Verificação da compatibilidade entre as atividades propostas relativamente ao 

consignado nas condicionantes legalmente estabelecidas e, 

• Cumprimento das diretrizes de ordenamento do território, incluindo condicionantes e 

propostas de ordenamento posteriores. 

Assim, neste capítulo serão identificados todos os aspetos considerados significativos face aos 

objetivos ambientais adotados, tendo-se procedido: 

• À interpretação das novas funções de uso em relação aos usos tradicionais existentes 

no local;  

• À verificação da conformidade entre a implantação do projeto e os modelos de 

ordenamento em vigor para a área. 

 

No que se refere à análise de impactes para a fase de Instalação do projeto, no item das Classes 

e Categorias de Espaço, associar-se-á a significância à classe de espaços intersectada (está 

associada à importância social e económica da classe de espaço na área de estudo) e a 

magnitude à dimensão da área afetada. A análise será efetuada a partir da Carta de 

Ordenamento do PDM de Beja.  

As Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública (CSARUP) têm 

por finalidade a proteção de infraestruturas e equipamentos, bem como a conservação do 

património natural e cultural. Encontram-se associadas a limitações ao uso do solo, 

nomeadamente através de restrições ou interdições de intervenção ou uso numa dada área de 

proteção. Qualquer violação dessas condicionantes e desses espaços de reserva constitui 

sempre impactes negativos, uma vez que os espaços condicionados perdem as funções acima 

mencionadas.  

Serão identificadas as limitações das CSARUP no que respeita à alteração da intensidade ou 

transformação do uso do solo existente na área de influência do projeto. A metodologia utilizada 
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será específica para cada área temática, aplicando-se todas as disposições constantes do 

Regulamento do PDM de Beja e da legislação em vigor.  

Não obstante, face ao tipo de ações necessárias à concretização do projeto (anteriormente 

referidas), não se perspetiva a existência de impactes negativos significativos na fase de 

instalação, quer ao nível da abrangência de classes de espaço definidas nos PMOT, quer de 

quaisquer condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, no 

contexto local. 

Na Fase de Exploração do projeto serão avaliados os impactes induzidos pela implantação do 

projeto (quer de índole positiva, quer negativa) no que concerne às possíveis consequências no 

ordenamento do território e Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para o concelho 

(conformidade com as estratégias delineadas nas diferentes escalas de planeamento), e os 

impactes resultantes da interferência com espaços condicionados ao abrigo da legislação em 

vigor. 

A fase de desativação do projeto ocorrerá num horizonte temporal relativamente distante, pelo 

que os impactes no Ordenamento do Território são difíceis de prognosticar, pois dependem da 

evolução, a longo prazo das estratégias e programas definidos e a definir para a 

região/município e pela própria Resialentejo e AMBIMED.  

 

6.2. Sócio-Economia e População 

Além de realizar uma análise global dos impactes do projeto no que se refere ao seu contributo 

para a evolução do cenário de gestão de resíduos, proceder-se-á ainda a uma análise dos 

impactes locais considerando sobretudo, para a população envolvente, os impactes decorrentes 

da atividade de transporte na envolvente imediata das vias utilizadas e, para a população 

relativa aos colaboradores da Ambimed, as alterações do projecto ao nível das condições de 

trabalho. 

Em função dos impactes determinados serão identificadas, localizadas e justificadas medidas de 

minimização que permitam minorar os principais impactes negativos identificados e deste modo 

reduzir ao máximo o incómodo das populações residentes nas imediações do projeto em estudo. 
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6.3. Saúde Humana 

O EIA analisará, os impactes do projeto, previstos no fator Saúde humana, nas fases de 

implementação exploração e desativação da instalação, desenvolvendo proposta de 

recomendações e medidas que permitam minimizar eventuais impactes negativos do projeto 

(sua mitigação) e potenciar eventuais impactes positivos e o seu contributo para uma lógica de 

otimização ambiental global do projeto, à escala local, regional e nacional. 

Conforme foi já referido na avaliação do Projeto em sede de EIA na perspetiva da análise dos 

impactes a Saúde humana, existindo um grau de afetação e de interação deste com outros  

fatores ambientais, essa será efetuada de forma integrada, nomeadamente e entre outros  com 

o Clima, a Água, as Águas residuais, os Resíduos, as Alterações Climáticas, a Análise de Risco de 

Acidente e/ou Catástrofe (associada a eventos climáticos extremos), a Socio Economia (com 

especial destaque para a População). 

A avaliação, análise e contextualização neste EIA do fator Saúde humana, contemplará os 

resultados obtidos na análise e avaliação desses outros fatores ambientais, e a forma como é 

influenciado e influencia os mesmos. Será de considerar também que, a análise e avaliação e 

principalmente a minimização e a mitigação de impactes ao nível dos vários fatores ambientais 

tem uma ação direta e indireta na saúde humana e em aspetos relacionados com a sua 

manutenção, no indivíduo e nas comunidades. 

O desenvolvimento de um programa de Biomonitorização, que constituirá uma das bases de 

monitorização e um dos aspetos a integrar no EIA, no contexto da “Análise de Risco para a Saúde 

Humana”, e que poderá também fornecer dados de análise para este fator (e outros), 

nomeadamente a possibilidade de analise comparativa antes e depois do projeto.  A 

Biomonitorização, vai também permitir o desenvolvimento de um processo, de verificação á 

posteriori, da ação do projeto sobre os organismos vivos (onde se inclui a parte humana) na 

envolvente, bem como da eficácia de eventuais medidas de mitigação que possam vir a ser 

identificadas, trata-se designadamente de um sistema abrangente de monitorização dos efeitos 

do projeto nos seres vivos, nas populações, na saúde humana. 

Com base numa análise prévia, prevê-se que o projeto venha a ter um potencial de impacte 

positivo ao contribuir para a disponibilização á comunidade, ás instituições e a outros 

intervenientes como os gestores de resíduos, de uma solução de recolha e transporte seguro 

(de acordo com o ADR) e de um e destino final adequado e em conformidade  com as melhores 

práticas de tratamento de resíduos perigosos, com risco biológico, produzidos em habitações, 
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em instalações sanitárias em locais públicos,  nos voos  e nas instalações sanitárias de 

aeroportos, nos operadores (sistemas de recolha e de destino final de RU e/ou RNP). 

Considerando que o projeto em análise incide exclusivamente em instalações já existentes, 

consistindo essencialmente na melhoria do desempenho, na optimização do espaço e da 

capacidade da logística interna já existente na UTRH atual da Ambimed em Beja, para a gestão 

dos novos resíduos rececionados (armazenamento, acondicionamento, lavagens e transporte), 

não são expectáveis impactes negativos significativos nas fases de instalação e de desativação.  

Nestas fases, onde existe a probabilidade de decorrem trabalhos de instalação a partir do 

exterior, com utilização de equipamentos de montagem de maquinaria e/ou materiais 

armazenados temporariamente (em estaleiro) no exterior do edifício, salienta-se apenas a 

importância de considerar planos de contingência para a mitigação dos riscos temporários de 

exposição a possíveis fenómenos climáticos extremos que ocorram.  

Para a fase de exploração, não são expectáveis impactes negativos significativos dada a 

complementaridade que é criada para as operações de resíduos atualmente já existentes, 

podendo até existir alguma redução nos efeitos ambientais  

Para esta fase de exploração no EIA, será também avaliada a operação de Transporte dos 

resíduos (recolhas nos produtores de resíduos, entrada e saída de resíduos na UTRH), o que  

poderia contribuir para o incremento do potencial de acidentes de viação e do risco em termos 

de saúde publica que isso poderia originar, no entanto dado que o projeto contribuirá com um 

acréscimo muito diminuto de quantidades a de resíduos a transportar e também as 

características dos contentores de transporte de resíduos que são homologados, estanques,  

permitem que esse acondicionamento e transporte feito de forma segura previna e minimize 

qualquer situação de risco associado a eventuais acidentes e/ou derrames, durante a recolha e 

transporte até ás instalações.  

Outros aspetos a considerar, conforme foi já anteriormente referido, as alterações climáticas 

podem aumentar a severidade e a frequência de eventos climáticos extremos e de situações 

deles decorrentes, que poderão chegar ao nível de catástrofe ou não, podendo haver nesses 

contextos várias ocorrências com risco para a Saúde humana.   

A título de exemplo, pode-se destacar um desses eventos climáticos extremos e alguns aspetos 

com eles relacionados a ainda a forma como essas ocorrências, podem afetar as pessoas e como 

se relacionam com diferentes fatores, como:  
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- precipitação intensa e tempestades, podem ocorrer inundações e, de imediato podem ocorrer 

afogamento e lesões, mas também causar distúrbios que se prolongam no tempo, como 

destruição de habitações, falta de água potável, perturbação de serviços essenciais, perdas 

materiais, e também pelas perturbações a que as vítimas são sujeitas. 

Neste exemplo, além da saúde humana e das alterações climáticas temos a água, a socio-

economia (as populações e os bens ou património construído), entre outros. 

Deverá ainda ser analisado no EIA, neste fator “Saúde humana” e, na sua interação com o fator 

“Alterações Climáticas” (e os eventos climáticos extremos), alguns dos efeitos possíveis que 

poderão ocorrer e que poderão levar ao surgimento de novas solicitações sobre os sistemas de 

saúde, e na consequente produção de mais resíduos hospitalares, podendo-se referir situações 

como: 

i)  a eventual (re)distribuição geográfica de “novas” doenças, típicas de outro continente e 

países a sul que poderão começar a surgir em Portugal (principalmente no sul do país); 

ii) um maior número e maior duração das ondas de calor ou de frio; 

iii) um aumento da frequência e da intensidade de períodos de seca e de fogos; 

iv) um aumento da frequência e da intensidade de inundações; 

v) aumento do número e intensidade de tempestades, trovadas e raios; 

vi)  aumento do número de ocorrências e de intensidade dos ventos, ciclones ou furacões; 

Qualquer um destes (e outros) fenómenos meteorológicos ou eventos extremos, podem alterar 

a disponibilidade, capacidade e a qualidade dos serviços prestados pelas Unidades de Prestação 

de Cuidados de Saúde. 

Também no EIA a Análise de Risco a efetuar para a saúde humana incluirá medidas para 

prevenir ou minimizar os eventuais efeitos negativos significativos dessas ocorrências no 

ambiente e os pormenores relativos à prontidão e à resposta proposta para estas emergências. 

Em sentido contrário destacam-se os efeitos positivos passíveis de ocorrerem face à existência 

do projeto num cenário de Alterações Climáticas onde a propagação de algumas doenças é 

potenciada. Desta forma o projeto contribui positivamente por melhoria na capacidade de 

resposta (local/regional/nacional) às necessidades que se prevêem crescentes na gestão de 

resíduos perigosos.  

A título conclusivo e, atendendo à transversalidade e carácter sistémico do fator “Saúde 

humana”, o EIA deverá ter em consideração a identificação, caracterização e classificação de 

efeitos diretos, bem como a interação entre os diferentes impactes que contribuem para efeitos 
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cumulativos e indiretos. Sempre que aplicável, serão indicadas medidas de mitigação ou 

adaptação que o projeto poderá adotar, nas fases de instalação, de exploração e de desativação, 

para minimização dos impactes negativos previstos e maximização dos impactes positivos.  

 

6.4.Solos e Uso Atual do Solo 

A caracterização da situação de referência servirá de base para a identificação dos focos de 

impacte decorrentes da implantação do projeto. Consequentemente será realizada a avaliação 

e a previsão dos impactes, bem como a sua classificação.  

Na avaliação de impactes analisar-se-ão as alterações aos solos e aos usos existentes para as 

fases de implementação, exploração e desactivação.  

Por fim, serão propostas recomendações e medidas visando a minimização dos impactes 

negativos e a optimização ambiental do projecto em análise. 

 

6.5.Biodiversidade 

A avaliação do impacte terá em consideração o estatuto de conservação das espécies e dos 

habitats, atribuídos à área de afectação e considerará em particular as afectações susceptíveis 

de alterar o estado de conservação daqueles habitats e espécies. 

Serão definidas as medidas de minimização que se entenderem necessárias. Serão igualmente 

fornecidos os elementos necessários para a elaboração do projecto de execução destas 

medidas. 

 

6.6.Clima e Microclima 

No decorrer da fase de EIA e de acordo com a informação disponível e avaliando de forma 

integrada este fator com o “Ar”, com as “Alterações Climáticas”, com a “Saúde humana”, entre 

outros,  serão analisadas e avaliadas as eventuais interações das emissões atmosféricas  

identificadas nesses fatores, com os dados resultantes do estudo deste fator Clima e Microclima 

do local e da região, de forma a identificar eventuais impactes sobre as populações e espaços 

da envolvente da instalação. 
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6.7.Alterações Climáticas 

Sendo as Alterações climáticas por si próprias uma consequência do impacte ambiental das 

várias atividades humanas, é possível recorrer a fatores ambientais já existentes para a 

explicitação parcial dos impactes, tirando melhor uso das metodologias para a avaliação de 

impacte utilizadas também nesses outros fatores. Assim, no EIA a análise a efetuar para a 

vulnerabilidade do projeto ao fator Alterações Climáticas, como foi já referido serão 

consideradas as interações outros fatores ambientais, de alguma forma com ele relacionados, 

como Clima e Microclima, Saúde humana, Ar, Água, Águas Residuais, Resíduos e População 

(Sócio-Economia), sem prejuízo de inclusão de outros fatores também contemplados no EIA. 

Na análise deste fator, a caracterização energética poderá ser enquadrada numa matriz 

ambiental da instalação, que compilará os restantes indicadores de desempenho como as águas 

residuais, o consumo de água, a produção de resíduo relativos à atividade atualmente existente 

na UTRH e, o incremento ou alteração que venha a ser induzido pelas “novas atividades” do 

Projeto. 

Adicionalmente, será também realizada a matriz energética da atividade atualmente existente 

na unidade, com base em indicadores de desempenho e que permitam estabelecer a situação 

de referência a usar para a avaliação da evolução dos consumos energéticos associados às novas 

atividades que integram o Projeto agora sujeito a AIA. 

Considerando que o projeto em análise incide exclusivamente nas instalações já existentes, 

consistindo essencialmente na melhoria da capacidade interna da UTRH para a gestão dos 

resíduos rececionados (armazenamento, acondicionamento, higienização e transporte), não são 

expectáveis impactes negativos significativos nas fases de instalação e desativação.  

Nestas fases, onde existe a probabilidade de decorrem trabalhos de instalação no exterior, com 

utilização de equipamentos de montagem de maquinaria e/ou materiais armazenados 

temporariamente (em estaleiro) no exterior do edifício, salienta-se apenas a importância de 

considerar planos de contingência para a mitigação dos riscos temporários de exposição a 

possíveis fenómenos climáticos extremos que ocorram.  

Para a fase de exploração, não são expectáveis impactes negativos significativos dada a 

complementaridade que é criada para as operações de resíduos atualmente já existentes, 

podendo até existir alguma redução nos efeitos ambientais pela geração de sinergias entre 

atividades (produção e consumo de energia) ou otimização de processos (redução das 
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necessidades embalagem). Salienta-se a importância da monitorização dos consumos 

energéticos, incluindo o transporte (rotas de entrada e saída de resíduos na UGR) para a 

avaliação dos impactes previsíveis da vertente energética (consumo de energia e emissão de 

GEE’s) do projeto para as Alterações Climáticas.  

Em sentido contrário destacam-se os efeitos positivos passíveis de ocorrerem face à existência 

do projeto num cenário de Alterações Climáticas onde a propagação de algumas doenças é 

potenciada. Desta forma o projeto contribui positivamente por melhoria na capacidade de 

resposta (local/regional/nacional) às necessidades que se preveem crescentes na gestão de 

resíduos perigosos.  

Relativamente aos potenciais impactes sobre o projeto decorrentes das Alterações Climáticas 

na fase de exploração, estes deverão ser co também tidos em consideração na “Análise de Risco 

devido a acidentes e/ou catástrofes incluindo as causadas pelas Alterações climáticas” face aos 

fenómenos climáticos e seus riscos naturais associados, como fogos, seca prolongada e escassez 

de água, pluviosidade extrema pontual e ventos intensos que poderão afetar as rotinas das 

operações de gestão de resíduos na instalação UTRH atual e projeto de UGR, tendo como 

consequências descontinuidades  nos processos e ritmos de trabalho. Serão também avaliadas 

medidas de contingência e de resposta a emergência específicas, no projeto, decorrentes destes 

impactes potenciais.  

A avaliação deste fator contará também com a análise de estratégias, planos e programas na 

área da mitigação e adaptação para as alterações climáticas em vigor para a área de implantação 

do projeto.  

A título conclusivo e, como já foi referido, atendendo à transversalidade e carácter sistémico do 

fator Alterações Climáticas, o estudo dos impactes terá em consideração a identificação, 

caracterização e classificação de efeitos diretos, bem como a interação entre os diferentes 

impactes que contribuem para efeitos cumulativos e indiretos. Sempre que aplicável, serão 

indicadas medidas de mitigação ou adaptação que o projeto poderá adotar, nas fases de 

instalação, de exploração e de desativação, para minimização dos impactes negativos previstos 

e maximização dos impactes positivos.  

 

6.8.   Ar 

Será também avaliada a possível ocorrência de impactes cumulativos associados ao fator em 

análise, considerando as fontes emissoras do Parque Ambiental da Resialentejo, fontes móveis 
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(IP2), fontes naturais e outras que venham a ser identificadas como significativas ao longo do 

projeto.  

Com base no exposto, quer numa “fase de desativação”, quer na “fase de instalação” do 

equipamento associado ao Projeto, uma vez que não estão previstas obra, não haverão 

trabalhos como mobilização de solos, implantação de estaleiros ou abertura de acessos, como 

tal os níveis de impacte nestas fases em termos de qualidade do Ar, serão muito reduzidos ou 

inexistentes. Assim a avaliação de impactes associada a este fator incidirá com mais algum 

enfase, na “fase de exploração” do projeto.  

Em fase de EIA, será feita uma abordagem integrada com outros fatores como as Alterações 

Climáticas e o Clima, de forma a avaliar da necessidade de adoção de medidas integradas de 

minimização e de mitigação de impactes. 

 

6.9.  Água 

Para a avaliação de impactes no EIA, serão consideradas além das características do projeto em 

análise, o local onde se irá desenvolver, nomeadamente as instalações (UTRH) já existentes, esse 

local, estruturalmente já acabado preparado e infraestruturado, quer no interior da zona 

edificada, quer no exterior na zona de circulação e estacionamento adjacente. 

O projeto em análise não interfere diretamente com nenhuma linha de água, não sendo 

previsivel que a sua implementação cause impactes ambientais negativos significativos ao nível 

hidrológico, quer na captação de água quer na rejeição de águas residuais. 

No EIA, será importante a avaliação de impactes relacionados com o fator ambiental “Água” 

serão também aqueles que estão associados, além da sua qualidade para a atividade a que se 

destina, quantidade que é consumida no contexto do projeto, e ainda outro aspeto como a 

disponibilidade hídrica e a forma como o Projeto interfere nesses aspetos.  

Face aos impactes potenciais identificados, além da sua análise e avaliação, será também 

apresentado em EIA, as medidas e ações que podem mitigar esses impactes e outras ações de 

minimização de eventuais efeitos negativos do Projeto no domínio da água, entre outras e a 

título de exemplo, poderá referir, a captação e reutilização das águas pluviais, no espaço 

edificado. 

Assim, face ao contexto atual  e local de inserção, bem como o âmbito (e componentes)  do 

próprio Projeto, não é previsível, com o projeto, impactes significativos nos fatores ambientais 
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associados aos Recursos hídricos, como as Águas e as  Águas Residuais, durante as diferentes 

fases de implementação, de exploração ou de desativação do projeto na instalação, a UGR. 

 

6.10. Paisagem 

Será elaborada uma estimativa dos impactes cénicos das estruturas que compõem a instalação 

em análise. 

Serão identificadas e descritas eventuais áreas consideradas de conflito, para as quais deverão 

ser pormenorizadas as medidas de minimização a adotar em consequência de emissão de DIA 

favorável condicionada. Esta pormenorização suportará, se aplicável, a elaboração de eventuais 

Projetos de Integração Paisagística. 

 

6.11. Ruído 

A avaliação de impactes do fator Ruído contemplará: 

• Tratamento e adaptação da cartografia e planimetria da zona a modelar para incorporação 

no software de cálculo; 

• Identificação das fontes sonoras existentes no local e passíveis de modelação (tráfego 

rodoviário, equipamentos a instalar na área do projeto, entre outros que se identifiquem); 

Análise e tratamento de dados relativamente às fontes sonoras (acústicos, localização e 

• implantação), de obstáculos significativos, efeito do solo e padrões de ocupação do solo; 

• Modelação e cálculos, com software CadnaA, de acordo com: 

o Diretrizes para a Elaboração de Mapas de Ruído, publicadas pela APA em Dezembro 

de 2011 e com o DL 9/2007; 

o Recomendação da Comissão de 6 de Agosto de 2003 relativa às orientações sobre os 

métodos de cálculo provisórios revistos para o ruído industrial, o ruído das aeronaves 

e o ruído do tráfego rodoviário e ferroviário, bem como dados de emissões 

relacionados; 

o DL 9/2007 – período diurno, entardecer e noturno; 

o Recetores à cota de 4 m (altura típica recomendada, podendo embora ser utilizada a 

altura de 1,5 m caso se justifique) e mapa de ruído com uma malha quadrada de 5 

metros. 
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• Elaboração e impressão dos mapas de ruído para a situação futura, com e sem a 

implementação do projeto, à escala adequada, para aferição do impacte previsto; 

• Estudo das medidas de mitigação necessárias e possíveis de implementar, caso se verifique 

incumprimento legal; 

• Apresentação dos resultados e conclusões em relatório técnico e Cartas de Ruído. 

 

6.12. Resíduos 

Dadas as caraterísticas do Projeto em avaliação, este fator ou fator ambiental Resíduos, tem 

especial relevo no seu contexto global, dai que se deva considerar no EIA, este, como um fator 

significativo. 

Este fator ambiental, Resíduos será também abordado de forma integrada com outros fatores 

como a Saúde e as Alterações Climáticas. Desta forma, a avaliação a realizar em contexto de EIA 

contemplará os resultados obtidos para estes fatores. 

Em fase de EIA, no fator Resíduos, serão avaliados os impactes associados ás novas atividades e 

operações de gestão de resíduos do novo projeto, bem como todo potencial de melhoria 

continua, que dele possa resultar.  

  

Em sede de EIA, serão avaliados os impactes associados a todo o processo de gestão de resíduos 

e das operações que ele integra. Essa avaliação de impactes dos sistemas do novo projeto, 

percorrerá toda a cadeia ou ciclo de operações de gestão desses resíduos que vão desde a sua 

identificação e caracterização (origens, risco, classificação, outros) receção até o seu 

encaminhamento para destino final (tratamento) noutras instalações. 

As operações de gestão de resíduos e os elementos analisados, serão aqueles que, em todo o 

processo de estudo decorrente da metodologia de caracterização do ambiente afetado, são já 

referidos nos capítulos 4.13. e 5.13. desta PDA, nomeadamente para as questões relativas ao 

acondicionamento, recolha e ao transporte dos resíduos, as condições e requisitos de 

armazenamento temporário para esses resíduos nestas instalações, as instalações de destino 

final, operadores de gestão de resíduos, para onde poderão ser encaminhados os resíduos que 

não são tratados nesta instalação.  

Relativamente aos operadores de destino final, além da avaliação da sua capacitação legal para 

receber esses resíduos, serão também tidos em consideração mais requisitos, como o “Principio 
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da Proximidade”, nomeadamente a avaliação como opção prioritária a Valorização de resíduos, 

sempre que os mesmos sejam passiveis de serem sujeitos a essa solução de tratamento e de 

destino final. 

Assim, atendendo aos quantitativos de resíduos produzidos, será realizada, em fase de EIA uma 

análise da significância e do impacte associado a este fator, onde se irá integrar a avaliação do 

a capacidade de resposta dos sistemas para onde venham a ser enviados esses resíduos. Um dos 

aspetos relevantes a analisar no contexto global das operações de gestão de resíduos serão os 

impactes associados ao transporte dos resíduos, com e sem o projeto. 

De modo a minimizar alguns os potenciais impactes que possam ocorrer durante a “fase de 

instalação” e a “fase de desmantelamento”, associados à produção de resíduos, serão 

apresentadas em fase de EIA, uma série de medidas a implementar. 

Quanto ao nível da análise já abreviadamente efetuado e, face ao conhecimento atual existente 

relativo á situação de referencia e, aos cerca de catorze anos em que a instalação principal já se 

encontra em exploração, não são esperados impactes negativos, nas várias do projeto.  

A avaliação de impacte analisará assim, o fator ambiental Resíduos, de acordo com as dimensões 

mais adequadas para cada operação e, os efeitos previstos para as várias fases de instalação, 

exploração e desativação, com propostas de recomendações e medidas que permitam 

minimizar os impactes negativos do projeto e potenciar os seus impactes positivos, numa lógica 

de otimização ambiental global do projeto, à escala local, regional e nacional. 

 

6.13. Águas Residuais 
 

No desenvolvimento do EIA os impactes associados a este fator, serão analisados e avaliados 

tendo em conta as características do projeto em análise que se irá desenvolver integralmente 

na UTRH já existentes, e o incremento da produção de águas residuais com o Projeto será muito 

reduzido, poder-se-á considera que os impactes ambientais nos recursos hídricos em geral, e 

nas águas residuais em particular, serão pouco significativos e poderão estar relacionados 

essencialmente com escorrência ou derrames provenientes de eventuais acidentes que possam 

ocorrer, situações que são já atualmente salvaguardadas e os impactes .  

Para essa análise e avaliação, no desenvolvimento do EIA, serão considerando todas as águas 

residuais (domesticas e industriais) que são atualmente e continuarão a ser, pré-tratadas na 

instalação (UGR) e depois conduzidas para a rede de drenagem da Resialentejo. 
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Assim, considerando o enquadramento referido no parágrafo anterior, para as instalações que 

irá receber o Projeto, quanto aos sistemas de drenagem e tratamento de todas as águas 

residuais (domesticas e industriais), não se preveem impactes negativos das águas residuais, 

sobre outros fatores como as águas, o solo ou outros aspetos ambientais, este tema será, porém, 

desenvolvido em fase de EIA.  Face a essas circunstâncias, será contudo analisada a possível 

ocorrência de impactes cumulativos associados ao fator em análise, nomeadamente no sistema 

de águas residuais da Resialentejo.  

No EIA, será também dada atenção a aspetos relacionados com as águas residuais e as águas 

pluviais e á avaliação de impactes ligados á sua drenagem, captação, (re)utilização das mesmas, 

em contexto de análise do Projeto e de forma integrada com outros fatores como, as Alterações 

Climáticas, considerando a pertinência de uma avaliação mais global e, á necessidade de avaliar 

a adoção de medidas integradas de minimização e de mitigação de impactes de forma 

transversal. 

Tendo em consideração, tudo o que foi já referido em capítulos anteriores: 

• na “fase de instalação” do equipamento associado aos novos sistemas do Projeto, dado o 

tipo de trabalhos envolvidos, não se preveem impactes da produção de águas residuais 

(tanto na perspetiva da quantidade quer da qualidade dessas águas residuais); 

• na fase de exploração  e, considerando que as águas residuais do Projeto agora sujeito a 

AIA, serão equivalentes em termos de origens e de características (mas em menor 

quantidade) àquelas que são agora produzidas na exploração na UTRH, perspetiva-se nesta 

fase de exploração da UGR, um acréscimo reduzido, na produção de algumas águas 

residuais e, que terão as mesmas caraterísticas daquelas que já são atualmente produzidas; 

não se prevendo assim impactes significativos, decorrentes das águas residuais produzidas 

na exploração da UGR com os novos equipamentos e atividades associadas ao projeto; 

• na fase de desativação ou desmantelamento da instalação, tal como já referido para a fase 

de instalação, não são previstos impactes significativos. 

Tendo em consideração, tudo o que foi já referido, para as  diferentes fases do Projeto,também 

na desativação ou desmantelamento ou ainda na de instalação do equipamento associado ao 

novo sistema, ou novas operações do Projeto, dado o tipo de trabalhos envolvidos, não se 

preveem impactes decorrentes da  produção de águas residuais (tanto na perspetiva da 

quantidade quer da qualidade dessas águas residuais). 

De uma forma global, com o projeto perspetiva-se na exploração da UGR, um acréscimo muito 

reduzido, na produção de algumas águas residuais e que serão da mesma tipologia e que terão 
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as mesmas características, daquelas que já são atualmente produzidas, como tal não se preveem 

impactes negativos, ou significativos decorrentes do projeto em termos de emissão de águas 

residuais.  

7. Análise de Risco 

7.1. Análise de risco de acidentes graves e/ou catástrofes incluindo 

os causados pelas alterações climáticas 

Atualmente, face à realidade nacional e internacional, e tendo em consideração um “novo 

contexto”  que é também reforçado pela legislação mais recente de AIA (nomeadamente o DL 

nº155-B/ 2017 de 11/12), constata-se como necessária e pertinente o desenvolvimento de uma 

análise integrada e transversal principalmente com as Alterações Climáticas e os eventos 

extremos associados ao Clima, à Saúde humana e às Populações (Socio Economia) e à sua 

segurança, donde se pode inferir que, será fundamental efetuar uma Análise de Risco com a 

qual seja possível, identificar e descrever pormenorizadamente os cenários possíveis de 

acidente grave e de catástrofes, a avaliação da sua extensão e gravidade das consequências, 

bem como a resposta às emergências, as medidas de minimização de risco e de segurança a 

adotar. 

Nesse sentido esta Análise de Risco será efetuada no EIA tendo em consideração (e sendo 

considerada), de forma integrada, no estudo análise e avaliação, de outros fatores ambientais 

como, as Alterações Climáticas, o Clima, a Água, a Saúde humana, os Resíduos e outros aspetos 

integrados na Socio Economia, como a População. 

No desenvolvimento do EIA serão analisados e desenvolvidos todos os aspetos conforme 

referido nos parágrafos anteriores, nomeadamente a definição e caraterização do que são 

acidentes e catástrofes, as suas origens potenciais (riscos naturais e riscos tecnológicos), os seus 

graus de gravidade, eventuais danos consequentes e cenários possíveis, cenários de afetação da 

instalação associada ao projeto e das pessoas, medidas de resposta a emergências e medidas 

de segurança. 

Ao longo do desenvolvimento do estudo associado a esta análise e integrado neste EIA, será por 

isso imprescindível identificar as situações/cenários que podem estar na origem de um 

acontecimento, com o objetivo de conhecer os perigos respetivos, definindo depois as medidas 

de prevenção que permitam controlar e reduzir os riscos daí provenientes, aumentar o grau de 
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preparação para resposta, bem como descrever as medidas de proteção necessárias à redução 

das consequências do sinistro que possa ocorrer.  

Tendo sempre subjacente em qualquer avaliação e/ou análises a efetuar, o total respeito pelos 

princípios:  

i) da Prevenção– os riscos de acidente grave ou de catástrofe devem ser considerados de 

forma antecipada, de modo a eliminar as próprias causas, ou reduzir as suas 

consequências, quando tal não seja possível;  

ii) da Precaução – devem ser adotadas as medidas de diminuição do risco de acidente grave 

ou catástrofe inerente a cada atividade. 

A metodologia a utilizar terá como base, entre outros aspetos,  a caracterização e a análise dos 

fatores ambientais mais significativos, conforme foi acima referido, da atividade e da área da 

instalação do projeto e zona envolvente próxima, bem como outras zonas adjacentes e as 

atividades que aí se desenvolvem e, para esses espaços e/ou locais e especialmente para a 

instalação que irá integrar o projeto, a forma como esta poderá afetar e ser afetada na sequência 

de um acidente grave ou catástrofe. 

Assim, no EIA serão analisados acidentes/acontecimentos, as suas diferentes categorias (e 

designações), e origens que poderão ser riscos naturais, tecnológicos, ou mistos. Onde, os Riscos 

Naturais resultam do funcionamento dos sistemas naturais e são externos ao estabelecimento, 

os Riscos Tecnológicos que resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não planeados, 

decorrentes da atividade humana, e ainda os Riscos Mistos que resultam da combinação de 

ações continuadas da atividade humana com o funcionamento dos sistemas naturais.   

Relativamente aos Riscos Naturais, de origem externa, tem sido cada vez mais comum a 

ocorrência de “eventos climáticos extremos”, que potenciam ou aceleram estes riscos, e cujas 

consequências têm sido as mais diversas, indo deste os prejuízos económicos aos sociais e 

humanos, passando pelas perdas de vida decorrentes de incêndios, inundações, furacões, ondas 

de frio ou de calor.  

Quanto aos Riscos Tecnológicos, neste caso de origem interna, serão identificados os cenários 

relacionados com as “novas atividades”, que venham a ser desenvolvidas no âmbito do projeto. 

Depois de identificados os cenários possíveis, é necessário caracterizar as infraestruturas com 

risco de serem afetadas e, outras que poderão ser consideradas sensíveis e/ou indispensáveis 

numa emergência, quer na prevenção, quer no planeamento quer no socorro, designadamente: 

rede viária (rodo e ferroviária), telecomunicações, abastecimento de água, energia (gás, 
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eletricidade e combustíveis), aeroportos, instalações dos agentes de proteção civil, polícia e 

hospitais e outras instalações de saúde do SNS e privadas, entre outras.  

Concluída a identificação e caracterização dos riscos, será necessário efetuar a análise dos riscos 

que tenham sido considerados significativos, para definição de medidas de prevenção, proteção 

e socorro.  

No EIA serão também analisados aspetos relacionados com a Segurança no funcionamento e 

nas atividades desenvolvidas na UTRH com o Projeto (UGR) e, como associar ao Plano de 

Segurança já existente, medidas adequadas às “novas” atividades do projeto. Esse plano de 

segurança integra um conjunto de medidas de autoproteção, face á estrutura organizativa, 

meios humanos e materiais existentes e, estabelece os procedimentos adequados quer de 

prevenção quer de atuação em caso de emergência, a organização e gestão da segurança, tendo 

em consideração o risco mais provável, como o incêndio, procurando garantir a salvaguarda das 

pessoas, dos bens e da operacionalidade da instalação que integra o projeto, face à ocorrência 

de uma emergência. Essas medidas de auto proteção, visarão: 

i) reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios; 

ii) limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus 

efeitos, nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão;  

iii) facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes em risco;  

iv) permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro. 

 

Estando o projeto, localizado no Parque Ambiental da Resialentejo, a elaboração e 

operacionalização destas medidas de Segurança, serão desenvolvidas em consonância com as 

instalações e medidas já existentes na UTRH e no próprio Parque Ambiental. Para as “novas” 

atividades comtempladas no Projeto, novas medidas de prevenção, proteção e atuação em caso 

de emergência, que venham a ser definidas, integrarão também o Plano de Segurança já 

existente para as instalações. 

 
Além desta Análise de risco de catástrofe associados a fenómenos naturais tecnológicos ou 

mistos, a análise de riscos para a saúde humana é algo que se desenvolverá em consonância, 

mas numa abordagem mais direcionada que se irá desenvolver no ponto seguinte. 

7.2. Análise de risco para a saúde humana 
 

Na Análise de Risco, em contexto de EIA, e dado a interação entre o risco associado ás 

“Alterações Climáticas” (e os eventos climáticos extremos) e a “Saúde humana” e, na sua 
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interação entre fatores, alguns dos efeitos possíveis das alterações climáticas, que poderão 

ocorrer  e que poderão levar ao surgimento de novas solicitações sobre os sistemas de saúde, 

consequente produção de mais resíduos hospitalares ou equiparados, podem-se sintetizar em 

situações como: 

i)  a eventual (re)distribuição geográfica de “novas” doenças, típicas de outro continente e 

países a sul que poderão começar a surgir em Portugal (principalmente no sul do país); 

ii) um  maior número e maior duração das ondas de calor ou de frio; 

iii) um  aumento da frequência  e da intensidade de períodos de seca e de fogos; 

iv) um  aumento da frequência  e da intensidade de inundações; 

v) aumento do número e intensidade de tempestades, trovadas e raios; 

vi)  aumento do número de ocorrências e de intensidade dos ventos, ciclones ou furacões; 

Qualquer um destes (e outros) fenómenos meteorológicos ou eventos extremos, podem alterar 

a disponibilidade, capacidade e a qualidade dos serviços prestados pelas Unidades de Prestação 

de Cuidados de Saúde. 

Também no EIA, a Análise de Risco a efetuar de forma integrada com a análise do fator  Saúde 

humana, incluirá medidas para prevenir minimizar e/ou mitigar os eventuais efeitos negativos, 

significativos, dessas ocorrências no ambiente e a resposta proposta para eventuais 

emergências, no contextio do Projeto. 

Destaca-se também a necessária análise, dos efeitos positivos passíveis de ocorrerem face à 

existência do Projeto num cenário de Alterações Climáticas onde a propagação de algumas 

doenças é potenciada. Nesse cenário, o Projeto pode contribuir positivamente por melhoria na 

capacidade de resposta (local/regional/nacional) às necessidades que se preveem crescentes na 

gestão de resíduos perigosos (hospitralares ou outros).  

Relativamente á Análise de Risco para a saude humana, e aos potenciais impactes sobre o 

projeto decorrentes das Alterações Climáticas na fase de exploração, estes deverão ser 

considerados na perspetiva de uma  avaliação face aos fenómenos climáticos e seus riscos 

naturais associados, como fogos, seca prolongada e escassez de água, pluviosidade extrema 

pontual e ventos intensos,  que poderão afetar as rotinas das operações de gestão de resíduos 

na instalação UTRH atual e projeto (UGR), tendo como consequências descontinuidades  nos 

processos e ritmos de trabalho.  

Nesse sentido, o Plano de Emergência da UGR, deverá também incluir medidas de contingência 

e de resposta a emergências específicas decorrentes destes impactes potenciais, na instalação 

e na envolvente no que se refere á análise de risco para a saúde humana. 
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Paralelamente, na avaliação deste fator, no EIA, a análise de risco associado ao projeto e à 

instalação onde o mesmo se vai inserir, envolverá o eventual enquadramento de novas medidas, 

para a UGR, naquelas que já existem atualmente para a UTRH, analisadas e enquadradas nas 

três fases de desenvolvimento do projeto, como: 

• a fase de instalação onde não prevêm mais atividades do que aquelas estritamente 

necessárias á instalação e montagem de algum equipamento dentro do edifício já existente; 

• a fase de exploração onde irão predominar as atividades, tipologia e condições de operação, 

logística,  transporte e outros aspetos que essa exploração envolva; 

• a desativação e/ou dfesmantelamento, dos elementos (equipamentos) associados ao 

projeto, onde, uma vez que o mesmo irá ser instalado num edifício já existente, não se 

prevendo trabalhos de demolição, pois o edifício continuará a existir mesmo após 

desativação do projeto e desmantelamento de equipamentos a ele associados. 

8. Planeamento do EIA 

8.1. Entidades a contactar 

• CM - Câmara Municipal de Beja 

• DGRF - Direcção-Geral dos Recursos Florestais 

• ICNB - Instituto da Conservação da Natureza; 

• DGS – Direção geral de Saúde; 

• APA – Agência Portuguesa do Ambiente; 

• IPMA - Instituto Português do Mar e da Terra; 

• SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses do 

Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG); 

• DGOTDU- Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

• DGT - Direção geral do Território -  

• CCDR-A- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo;  

• Diversas entidades e organismos, públicos e privados, incluindo várias entidades tutelares 

ou concessionárias de serviços e equipamentos públicos, como sejam: Autoridade Florestal 

Nacional (AFN); REN - Gasodutos; REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.; ANACOM 

- Autoridade Nacional de Comunicações, entre outros. 

 

8.2. Proposta da estrutura do EIA 
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Apresenta-se a seguir a estrutura que se propõe para executar o relatório do Estudo de Impacte 

Ambiental: 

“ …                                                INDICE 
(Baseado no anexo V ”…conteúdo mínimo do EIA” pág. 51 e 52 do DL152B/2017 de 11/12…) 

 

1 INTRODUÇÃO 

2 . DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. Localização 

2.2.  Características físicas e fases associadas ao desenvolvimento do projeto 

2.3.  Características da fase de exploração  

2.4. Estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões previstos durante as fases 
do projeto 

3 .  DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4 . DESCRIÇÃO DOS ASPETOS RELEVANTES DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE E POSSÍVEL 
EVOLUÇÃO SEM O   PROJETO  

4.1. Sócio Economia  

4.2. Saúde humana  

4.3. Biodiversidade  

4.4. Ordenamento do Território 

4.5.  Solo 

4.6. Água  

4.7. Ar 

4.8. Paisagem  

4.9. Ruído 

4.10.Resíduos 

4.11.Clima e microclima 

4.12. Alterações climáticas  

5. DESCRIÇÃO DOS FATORES SUSCETÍVEIS DE SEREM SIGNIFICATIVAMENTE AFETADOS PELO 
PROJETO  

6. DESCRIÇÃO DOS PROVÁVEIS EFEITOS SIGNIFICATIVOS DO PROJETO NO AMBIENTE 

6.1. Exploração do projeto; 
6.1.1. Sócio-Economia 
6.1.2. Saúde Humana 
6.1.3. Paisagem 

6.2. Utilização de recursos naturais  
6.2.1. território 
6.2.2. solo  
6.2.3. água  
6.2.4. biodiversidade 

6.3. Emissões ou “outputs” decorrentes do funcionamento do projeto 
6.3.1. Ruído 
6.3.2. Resíduos; 
6.3.3. Ar 
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6.4. Análise de Risco devido a acidentes e/ou catástrofes incluindo as causadas pelas 
Alterações climáticas 

6.5. Efeitos cumulativos com outros projetos da envolvente 

6.6. Avaliação do impacte do projeto no clima e Vulnerabilidade às Alterações Climáticas 

6.7. Tecnologias e substâncias utilizadas. 

7. DESCRIÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS (efeitos diretos e indiretos, 
secundários e cumulativos, transfronteiriços, a curto, médio e longo prazos, permanentes e 
temporários, positivos e negativos)  
7.1. Utilização dos recursos naturais 
7.2. Emissão de poluentes  
7.3. Resíduos  
7.4. Águas residuais 

8. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EVITAR, PREVENIR, REDUZIR OU, SE POSSÍVEL, 
COMPENSAR OS IMPACTES NEGATIVOS NO AMBIENTE 

9. DESCRIÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS ESPERADOS DO PROJETO NO 
AMBIENTE, DECORRENTES DO RISCO DE ACIDENTES GRAVES E/OU DE CATÁSTROFES AOS 
QUAIS O PROJETO PODE SER VULNERÁVEL, QUE SEJAM RELEVANTES PARA O PROJETO EM 
CAUSA 

10.  DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO PREVISTOS NAS FASES DE, 
EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO 

11. RESUMO DAS EVENTUAIS DIFICULDADES, INCLUINDO LACUNAS TÉCNICAS OU DE 
CONHECIMENTOS  

12. LISTA DE REFERÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS FONTES      … “ 

 

8.3. Equipa técnica e especialidades técnicas incluídas 
 

De seguida apresenta-se a equipa técnica prevista para a elaboração do EIA 

Quadro 8 – Equipa técnica do EIA e especialidades técnicas incluidas. 

Função Técnico Formação 

Coordenação Geral e 

Metodológica 

José Manuel Palma 

Oliveira 

 

PhD, Psicologia 

Coordenação dos aspetos sociais 

e análises de risco 

Dalila Antunes Psicologia Ambiental 

Coordenação dos aspectos 

ligados à estrutura e 

implementação do projeto 

 

Sofia Silva 

 

Eng. Ambiente 

Aspectos Operacionais, Logística 

e Transportes 

Pedro Ramalho Conselheiro de Segurança, Pós-
Graduação em Ambiente 

Apoio à Coordenação 

Cláudia Rodrigues Psicologia Social 

Vânia Ferreira Técnica de Qualidade e 
Ambiente 
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Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
Elisabete Rodrigues  Geógrafa 

Socio-economia Claudia Rodrigues Psicóloga 

 

Saúde Humana 

Filipe Julião Lic Ciências Biomédicas 

Ana Teresa Santos Mestre Eng do Ambiente, perfil 
Eng Sanitária 

Solos e uso actual do solo Inês Lopes Eng. Agrónoma 

Biologia ou Biodiversidade 
Susana Reis Bióloga 

Sandra Mesquita Arq. Paisagista  

Clima e microclima Isabel Tavares Eng Ambiente 

 

Alterações climáticas 
 

Filipa Carlos 
PhD Sistemas Sustentáveis de 
Energia, Eng. Ambiente 

Ar Isabel Tavares Eng. Ambiente 

Água Ana Teresa Santos Mestre Eng do Ambiente, perfil 
Eng Sanitária 

Paisagem Sandra Mesquita Arq. Paisagista 

Ruído Luís Conde Santos Eng. Electrotécnico 

Resíduos Ana Teresa Santos Mestre Eng do Ambiente, perfil 
Eng Sanitária 

 

Águas Residuais 
 

Ana Teresa Santos Mestre Eng do Ambiente, perfil 
Eng Sanitária 

 

Análise de Risco 

 

Erica Campos  Mestre Segurança no Trabalho, 
Lic Saúde Ambiental 

 

8.4. Condicionalismos à elaboração do EIA 

Duma forma geral não se prevêem condicionalismos à elaboração do EIA, particularmente 

considerando o facto de o projecto se desenvolver num local já infra-estruturado, alvo de 

diferentes estudos prévios ao desenvolvimento de actividades aí localizadas (ex Estudo de 

Incidências Ambientais do parque da MONTINHO), bem como de diferentes programas de 

monitorização ambiental; ainda que possam não existir informações muito detalhadas 

disponíveis relativamente à informação de base nos domínios da Saúde Humana e Alterações 

Climáticas, fruto da sua novidade em matéria de legislação ambiental; e com particular 

incidência neste último fator ambiental. As Alterações Climáticas estão neste momento a ser 

investigadas em maior detalhe por diversos projectos nacionais e internacionais, existindo um 

forte investimento a este nível. Ao nível municipal as Estratégias Municipais de Adaptação às 
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Alterações Climáticas estão ainda em desenvolvimento em diversos municípios, não estando 

ainda disponíveis para o caso do município de Beja.  
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