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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE) relativo ao Projecto da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Alverca do Ribatejo, abreviadamente designada como “ETAR” ou “ETAR de Alverca”.
A ETAR de Alverca localizar-se-á no concelho de Vila Franca de Xira, na freguesia de Alverca do
Ribatejo (Figuras 1 e 2), numa zona adjacente à linha-férrea, a Sudeste do nó que efectua a ligação
entre a rotunda de Alverca e a via de acesso às instalações das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA). Insere-se na bacia hidrográfica da ribeira da Verdelha e destina-se a efectuar o
tratamento das águas residuais provenientes do Sistema de Saneamento de Alverca do Ribatejo que
serve as freguesias de Alverca do Ribatejo, Calhandriz, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, Sobralinho e Vialonga.
A solução preconizada foi concebida de modo a dar cumprimento às obrigações expressas na legislação aplicável, e tendo em conta as condicionantes ambientais da área em questão. A ETAR constitui uma contribuição decisiva para a requalificação ambiental da zona ribeirinha de Alverca do
Ribatejo, já há muito aguardada pela população. Possuirá nível de tratamento secundário e estimase que servirá no ano 20 uma população residente de cerca de 85 000 habitantes. A este valor acresce a parcela referente ao tratamento dos efluentes produzidos pelas diversas unidades industriais
existentes na área servida, o que determinou que a ETAR fosse dimensionada para o tratamento de
155 000 habitantes–equivalentes. O efluente tratado será descarregado na ribeira da Verdelha, que
recebe, actualmente, grandes contribuições de esgotos domésticos e industriais produzidos na área
em questão, situação esta que será corrigida com a entrada em funcionamento da ETAR.
A empreitada em causa compreende trabalhos relativos à melhoria dos solos, na medida em que a
ETAR será construída sobre um aterro, à construção dos diversos órgãos que compõem a ETAR, ao
fornecimento e montagem de equipamentos electromecânicos, eléctricos, instrumentação e automação e ao arranque das instalações.
De acordo com a legislação em vigor, designadamente o Decreto-lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, o
projecto da ETAR de Alverca foi sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA). Neste contexto procedeu-se ao desenvolvimento do respectivo Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) (FBO Consultores. SA., Novembro 2002).
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A SimTejo, na qualidade de promotor do projecto, remeteu o EIA ao Instituto do Ambiente, de forma a dar início ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. No decorrer deste processo, o
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente emitiu, em 20 de Novembro de
2003, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo por base o parecer da Comissão de Avaliação do procedimento de AIA. Neste documento é concedido parecer favorável condicionado ao projecto da ETAR de Alverca do Ribatejo sendo identificado, objectivamente, um conjunto de medidas
de minimização e de compensação, bem como planos de monitorização, designadamente em matéria de recursos hídricos, ecologia, qualidade do ar, paisagem, geomorfologia e património cultural, a
desenvolver e implementar ao nível do projecto de execução e das fases de construção e de exploração da ETAR.
É neste contexto que se insere o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
(RECAPE), elaborado pelo Consórcio Empreiteiro Somague Engenharia / Mota–Engil / Degrémont,
sob coordenação da PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda., que se apresenta.
De acordo com a legislação vigente, o RECAPE é o documento que demonstra o cabal cumprimento das condições impostas pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA) permitindo, assim, verificar que as premissas associadas à aprovação, condicionada, de determinado projecto, que tenha sido
submetido a processo de AIA em fase anterior a Projecto de Execução (PE), se cumprem.
O RECAPE visa, portanto, com base na Declaração de Impacte Ambiental emitida pelo Ministério
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), verificar
que o Projecto de Execução da ETAR de Alverca do Ribatejo cumpre o estabelecido na DIA, ou
seja, que as medidas propostas para observação ao nível do projecto de execução estão, efectivamente, garantidas e, por outro lado, que as medidas a serem observadas em obra e exploração, têm
garantias de aplicação e eficácia na minimização dos impactes identificados.

2 - CONTEÚDO DA DIA
Na sequência do Parecer da Comissão de Avaliação do Procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental relativo ao Projecto em apreço, foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental
(DIA), favorável condicionada, em 20 de Novembro de 2003, nos seguintes termos:
“1. Tendo por base o Parecer Técnico da Comissão de Avaliação relativo ao procedimento
de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “ETAR de Alverca do Ribatejo”, em fase
de Anteprojecto, emito parecer favorável condicionado ao cumprimento das condicionantes ao Projecto de Execução, das medidas de minimização e compensação, dos pla-
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nos de monitorização, bem como dos estudos e projectos discriminados no anexo à presente Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
2. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução da “ETAR de Alverca do Ribatejo” com esta DIA deve ser efectuada pela Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), nos
termos do Artigo 28° do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, previamente à emissão,
pela entidade competente, da autorização do referido Projecto de Execução.
3. As medidas mitigadoras a concretizar / adoptar, que se encontram listadas em anexo a
esta DIA, serão adaptadas à fase de Projecto de Execução e especificadas no mesmo,
devendo, consequentemente, ser objecto de implementação.
4. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Lisboa, 20 de Novembro de 2003”
As condicionantes definidas na DIA constituem necessariamente os compromissos assumidos pelo
promotor na implementação do Projecto e posterior fase de exploração, e indirectamente pelo Consórcio Empreiteiro responsável pela execução da ETAR de Alverca do Ribatejo.
Com o objectivo de minimizar os impactes decorrentes da construção e exploração da ETAR de
Alverca do Ribatejo, o Dono da Obra irá implementar um Plano de Gestão Ambiental (PGA) que
incluirá o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Obra, que prevê uma fiscalização durante a execução da obra para verificação do cumprimento integral das medidas de minimização atrás referidas.
As cláusulas técnicas ambientais constantes do Plano de Gestão Ambiental comprometem o empreiteiro e o Dono da Obra a implementar em obra todas as medidas de minimização identificadas.

3 - RESUMO DAS MEDIDAS MINIMIZADORAS PROPOSTAS
O Estudo de Impacte Ambiental apresentado, bem como a DIA emitida, consideram várias medidas
de minimização que deverão ser implementadas para garantir a redução da importância dos impactes ambientais previstos.
Estas apresentam-se directamente associadas a três fases particularmente importantes do projecto: a
fase de projecto de execução (aqui entendida como a concepção do projecto), a fase de construção
que inclui as medidas que deverão ser implementadas quer imediatamente antes quer durante a
construção, e a fase de exploração.
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Assim, as medidas de minimização aplicáveis à fase de concepção do projecto de execução foram
analisadas, uma a uma, verificado o seu cumprimento ou justificada a sua não aplicabilidade, quando fosse caso disso.
As medidas de minimização relativas à fase de obra/construção agora definidas foram incorporadas no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) vinculando, desta forma, o Consórcio Empreiteiro à sua
realização. A verificação da sua implementação apenas será possível na fase de obra sendo cometidas à Fiscalização tarefas específicas relativas a esta matéria.
Quanto às medidas relativas à fase de exploração, a SimTejo, na qualidade de promotor do Projecto
e de entidade responsável pela exploração da ETAR, compromete-se a dar cumprimento às obrigações expressas na DIA e especificadas no RECAPE.
Assim, e a nível das medidas a assumir na elaboração do Projecto de Execução, entendendo-se
aqui as relacionadas com a própria concepção do Projecto, existem algumas preocupações traduzidas nas recomendações da CA que se transcrevem seguidamente:
• “A implantação da ETAR, acessos rodoviários, emissários de recepção e descarga, bem
como as estações elevatórias associadas, não devem comprometer as estruturas das salinas, devendo estar sempre restringidas, em zonas húmidas, à área referida no EIA como
área onde a ETAR será implantada”;
• “Deve ser acautelada a não afectação dos projectos de infra-estruturas da LisboaGás,
aprovados e previstos”;
• “O Projecto de Execução deve salvaguardar as distâncias mínimas à linha-férrea, bem
como aos órgãos de drenagem existentes e os acessos rodoviários de emergência, de forma
a permitir o desenvolvimento das acções de limpeza da infra-estrutura rodoviária”;
• “O Projecto de Execução deve respeitar os afastamentos exigidos pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, para implantação da ETAR e projectos associados.”
Em termos de Fase de Construção / Obra, as preocupações fundamentais centram-se nos seguintes
aspectos:
• Realização de acções de formação e de divulgação prévia ao início da obra, aos trabalhadores e encarregados, relativas às normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos,
de forma alertá-los para todas as acções susceptíveis de configurarem uma situação de
impacte ambiental, bem como das acções para as minimizar;
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• Divulgação da construção do projecto, na sua área envolvente através de informação que
disponibilize o objectivo, a natureza, a localização, a duração prevista da obra e as eventuais alterações no quadro de acessibilidades, decorrentes da construção do projecto;
• Limitação da destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução da
obra, de modo a minimizar as perturbações causadas aos ecossistemas;
• Instalação do estaleiro no interior da área de intervenção, vedado na sua totalidade, através
da colocação de tapumes, de forma a limitar o mais possível os impactes resultantes do seu
normal funcionamento e vedação da área de afectação física necessária, não só por questões
de segurança, mas também para minimizar a compactação dos solos e para salvaguardar
eventuais infra-estruturas hidráulicas, ou outras, existentes no seu exterior;
• Discriminação de todas as medidas ambientais que garantam as boas práticas de construção
e gestão de obra e estaleiros, entre outras, as relacionadas com a eventual contaminação
com óleos e combustíveis, águas residuais, emissão de poeiras e partículas, limpeza dos
rodados dos veículos afectos à obra, gestão de resíduos, redução da emissão de ruído e
transporte de terras, bem como sinalização de obras;
• Recuperação das vias rodoviárias, passeios, vedações, etc., degradados pela circulação dos
camiões ou outro tipo de maquinaria afectos à obra, efectuando a necessária marcação sinalética das vias;
• Tomada de precauções para evitar a contaminação dos aquíferos por derrames acidentais de
agentes contaminantes e o desmoronamento durante os trabalhos de escavação, assim como
o armazenamento em local adequado do material resultante das acções de escavação que
tenha vestígios de contaminação;
• O material resultante das acções de escavação que tenha vestígios de contaminação deve ser
armazenado em local que não permita a contaminação dos aquíferos através da escorrência
devida à precipitação;
• Calendarização das diferentes fases da obra tendo em conta que a execução das obras que
envolvam escavações a céu aberto e movimentos de terras devem ser executadas preferencialmente no período de Maio a Setembro, de forma a minimizar a erosão e o transporte
sólido, e que dever ser evitada a época de reprodução, que decorre genericamente entre o
início de Abril e o fim de Junho, de modo a reduzir os níveis de perturbação nos períodos
mais críticos;
• Reutilização preferencial dos resíduos de matéria vegetal evitando que estes sejam enterrados ou depositados onde possam provocar a degradação da qualidade da água;
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• Execução de protecções marginais na ribeira da Verdelha na zona de descarga do efluente
proveniente da ETAR, de modo a garantir a estabilidade dos taludes do leito menor naquela
zona;
• Implementação de medidas de minimização, para as fases de construção e exploração, da
perturbação da avifauna, com especial atenção às áreas e épocas de nidificação, de passagem migratória e refúgio na maré-cheia;
• Utilização, nos arranjos paisagísticos, de espécies de flora autóctones, características do
ambiente estuarino em que o empreendimento está inserido, promovendo-se, sempre que
possível, a substituição de comunidades de características invasivas ou infestantes – como
as canas Arundo donax – por outras com maior interesse conservacionista, nomeadamente
manchas de caniçal – Phragmites australis;
• Prospecção arqueológica de parcelas de terreno correspondentes à localização de estaleiros,
às áreas de empréstimo, às áreas de depósito de materiais ou a outras áreas sujeitas a mobilização de solo, durante a fase de construção, que se situem fora da área de implantação da
ETAR;
• Acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem revolvimentos de solos,
com particular atenção nas áreas de Alhandra e Póvoa de Santa Iria;
• Colocação de um ventilador de reserva no edifício da obra de entrada e de tratamento de
lamas, de um sistema de detecção de gás sulfídrico destinado a medir concentrações elevadas deste gás no edifício da obra de entrada e de tratamento de lamas e de sistemas de
detecção de fugas nos tanques de armazenamento de substâncias químicas.
No que se refere à Fase de Exploração, as medidas de minimização prendem-se com os seguintes
aspectos:
• Assegurar o funcionamento das redes de drenagem nas zonas adjacentes à obra, através da
sua limpeza durante e após o término da obra, de modo a evitar a retenção de águas em
depressões ou a criação de barreiras de modo a permitir uma eficaz drenagem das águas;
• Adopção e implementação de tecnologias de tratamento de odores mais eficientes (para
prevenir a possível ocorrência de fenómenos episódicos de poluição), nomeadamente para
remoção do H2S; na cobertura e aplicação destes sistemas de desodorização para alguns
órgãos que se prevê ficarem descobertos;
• Programação adequada da paragem da ETAR para efeitos de grandes manutenções e
implementação das medidas adequadas, optimizando as condições de exploração da ETAR
nestes períodos.
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Estas são algumas das medidas mais importantes que resumem as orientações da DIA.
As medidas preconizadas visam, portanto, prevenir a afectação de elementos importantes, sejam
recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos, solos, ambiente sonoro, a qualidade do ar, a paisagem e o património, bem como a população da envolvente da áreas de implantação do projecto.

3 - RESUMO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS
A única medida de compensação referida na DIA prende-se com a recriação, mediante a cedência
de terreno para o efeito, de uma zona húmida com características e dimensões equivalentes às da
zona que será ocupada pela ETAR, numa zona da área considerada sensível.
Neste âmbito, a SimTejo encetou uma estreita colaboração com a Reserva Natural do Estuário do
Tejo (RNET) no sentido de estabelecer um quadro de referência das intervenções necessárias e passíveis de enquadramento no contexto da medida compensatória definida na DIA, para se avançar
com o respectivo projecto e posteriormente com a obra. Foram realizadas várias visitas ao local e
está presentemente a ser desenvolvido um projecto específico e a respectiva orçamentação, de acordo com as intervenções propostas inicialmente pela RNET, para as salinas de Vale de Frades, localizadas no concelho de Benavente e integradas na Zona de Protecção Especial.

4 - CONFORMIDADE COM A DIA
Como referenciado anteriormente, as medidas de minimização propostas a nível da DIA são aplicáveis em diferentes fases do processo, nomeadamente: fase de projecto, fase de construção e fase de
exploração.
Assim, as medidas de minimização aplicáveis à fase de concepção do Projecto de Execução são
agora analisadas e é verificado o seu efectivo cumprimento.
Identificam-se as seguintes medidas resultantes da DIA que remetem para acções a estabelecer e
estão reflectidas no Projecto de Execução após avaliação da sua aplicabilidade:
• O Projecto de Execução teve em consideração a área definida no EIA como área onde a
ETAR será implantada, restringindo a ocupação de zonas húmidas a essa área. Os estaleiros
ficarão localizados no interior da área de implantação da ETAR. O emissário que transportará o efluente tratado para a ribeira da Verdelha desenvolver-se-á paralelamente à Linha do
Norte;
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• A área de implantação da ETAR é condicionada pela servidão ferroviária da Linha do Norte. Contudo, a área de implantação da ETAR1, cumpre o estabelecido nas “Servidões e Restrições de Utilidade Pública” e no PDM de Vila Franca de Xira. Estão salvaguardadas as
distâncias mínimas à linha-férrea que permitirão o desenvolvimento das acções de limpeza
desta infra-estrutura ferroviária, visto que está disponível uma faixa com, pelo menos,
45,75 m ao longo do troço da Linha do Norte paralela à área de intervenção. Deste modo,
verifica-se que é cumprido o afastamento de 45 m solicitado no Parecer emitido pela
REFER. O emissário de descarga da ETAR está fora da zona “non aedificandi” de 14 m
referida no Regulamento do PDM de Vila Franca de Xira;
• Foram cumpridos os afastamentos apresentados exigidos pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, para implantação da ETAR e projectos associados.

5 - ESTUDOS COMPLEMENTARES
Consideram-se como estudos complementares integrados no RECAPE os seguintes:
• Estudo de prospecção geotécnico complementar da área da ETAR;
• Plano de Requalificação Ambiental da área afectada pelo projecto e Projecto de Integração
Paisagística da ETAR;
• Estudo Hidráulico da Ribeira da Verdelha;
• Caracterização da Qualidade da Água na Ribeira da Verdelha;
• Condicionantes Acústicas Resultantes da Exploração da ETAR de Alverca;
• Plano de Gestão para as Lamas;
• Sistema de Gestão Ambiental da obra (SGA).

6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS AMBIENTAIS CONTRATUAIS
As cláusulas técnicas ambientais contratuais definidas no âmbito do Projecto em análise prendem-se
com a definição de diversas medidas que visam assegurar:

1

Cuja localização foi reajustada no Projecto de Execução face à localização prevista no Anteprojecto e analisada em
fase de EIA
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• A limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra no sentido de evitar a acumulação e a
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos
e de equipamento de obra;
• A rega regular e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, das áreas afectas às
obras onde poderá ocorrer a produção, a acumulação e a ressuspensão de poeiras;
• A instalação de uma unidade de lavagem de rodados, ou sistema equivalente, de forma a
evitar a sujidade das vias de acesso à obra bem como garantir a limpeza, quando necessário,
das vias afectadas pela obra;
• O controlo adequado do vazamento de óleos e lubrificantes nas zonas de implantação dos
estaleiros, não devendo as mudanças de óleo ser efectuadas no local, mas se tal acontecer
devem existir tanques amovíveis para a sua recepção, sendo então encaminhados para reciclagem numa empresa licenciada para o efeito;
• A recolha das águas residuais geradas nos estaleiros que deverão ser tratadas de forma conveniente antes do seu lançamento em meio receptor;
• A definição de um horário de trabalho adequado para as actividades ruidosas de carácter
temporário, com respeito pela legislação de ruído em vigor.

7 - MONITORIZAÇÃO
De acordo com o estabelecido na DIA foram desenvolvidos no âmbito do RECAPE os seguintes
programas de monitorização:
• Plano de monitorização do ruído;
• Plano de monitorização do parâmetro H2S em fase de exploração;
• Plano de monitorização do efluente à entrada e à saída da ETAR;
• Plano de monitorização da qualidade da água na ribeira da Verdelha;
• Plano de monitorização de águas subterrâneas e aquíferos;
• Plano de gestão de resíduos.
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