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1. Introdução
O presente documento tem como objetivo descrever as condições em que se efetuará o
tratamento das águas residuais da atual ETAR de Faro Nascente durante a fase de
execução da empreitada.
Pretende-se, deste modo, dar cumprimento ao estipulado na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA), nomeadamente no que diz respeito ao elemento 2 a entregar em sede de
RECAPE.
Neste sentido, serão descritos sucintamente os trabalhos de faseamento que garantem, por
um lado a construção da nova ETAR e, por outro, o tratamento da água bruta afluente à
atual ETAR.
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2. Ordenamento e condicionantes de natureza ambiental
A ETAR de Faro-Olhão insere-se no Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) que é, em
simultâneo, área classificada no âmbito da Rede Natura 2000 da Ria Formosa, Sítio
Classificado da Ria Formosa/Castro Marim, Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria
Formosa e Sítio Classificado na Convenção sobre Zonas Húmidas (Ramsar).
A ETAR de Faro-Olhão é abrangida pela servidão aeronáutica dos terrenos confinantes com
o Aeroporto de Faro e, quer a própria instalação quer o emissário de descarga localizam-se
em domínio público marítimo. A ETAR localiza-se em zona marginal ao rio Seco sobre o
qual existe uma faixa de proteção da margem de 10 m.
A atual ETAR de Faro Nascente está abrangida por uma servidão de proteção de utilidade
pública que é determinante relativamente ao regime estabelecido pelos diferentes
instrumentos de gestão territorial. Não obstante, a implantação da infraestrutura de
tratamento em área do PNRF e em Rede Natura 2000 implicou uma avaliação de impacte
ambiental (AIA).
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3. Tratamento atual
Atualmente, a ETAR de Faro Nascente, localizada cerca de 2,5 km a Este da povoação, no
concelho de Faro, trata uma parte das águas residuais geradas na cidade de Faro.
A infraestrutura de tratamento existente encontra-se subdimensionada face às condições de
afluência atuais (em termos qualitativos e quantitativos) e assenta num sistema de
lagunagem antecedido de uma etapa de tratamento preliminar.

3.1 Condutas elevatórias de chegada
A água brutada tratada na atual ETAR de Faro Nascente aflui à instalação através de 3
condutas elevatórias que descarregam numa caixa de reunião de caudais.

1. Conduta elevatória dos Salgados

1
3

2

FFD DN 150
2. Conduta elevatória de Faro
Nascente FFD DN 1000
3. Conduta elevatória de Areal
Gordo PEAD 400

Figura 1 – Condutas elevatórias de chegada à atual ETAR
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3.2 Pré-tratamento existente
A partir desta caixa desenvolvem-se 2 canais, equipados com grelhas de limpeza manual,
com um espaçamento entre barras de 30 mm.

Figura 2 – Grelhas manuais da actual ETAR

Na visita realizada à ETAR, verificou-se que os canais eram isolados a montante e a jusante
por válvulas de comporta de accionamento manual que, contudo, se encontram em
avançado estado de degradação, não permitindo a sua utilização.

Figura 3 – Comportas de isolamento dos canais de gradagem
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A jusante dos canais de gradagem encontra-se um medidor de caudal do tipo Parshall que
está atualmente desativado.

Figura 4 – Canal parshall

O canal Parshall tem ligação a uma caixa de seleção de circuitos que permitiria enviar a
água diretamente para as lagoas ou, alternativamente, para os órgãos de desarenamento,
materializados em 2 desarenadores circulares do tipo vórtex.
Da visita à instalação assim como da consulta dos técnicos das Águas do Algarve conclui-se
que estes órgãos não estão atualmente em funcionamento, que os equipamentos se
encontram muito degradados e que a água, após a etapa de gradagem é diretamente
encaminhada para as lagoas.
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Figura 5 – Equipamentos electromecânicos dos desarenadores e órgão desativado

3.3 Sistema de lagunagem existente
Após o tratamento preliminar, a água pré-tratada é encaminhada para o sistema de
lagunagem, constituído por uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa de maturação.
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Figura 6 – Sistema de lagunagem da atual ETAR (lagoa anaeróbia na primeira foto e lagoa de maturação)
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4. Caracterização do meio recetor
As águas residuais tratadas na ETAR de Faro Nascente são lançadas numa linha de água
com regime de escoamento de carácter perene, designada por esteiro da Garganta, afluente
do canal de Olhão, integrado no estuário da ria Formosa. O canal de Olhão comunica com o
mar na Barra de Faro.

Figura 7 – Pormenor da caixa de alimentação do emissário no final da lagoa de maturação

Figura 8: Ponto de descarga no Esteiro da garganta (zona final do emissário)
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Figura 9 – Vista aérea da ETAR e identificação do ponto de descarga da atual ETAR

5. Trabalhos a realizar para garantir o tratamento das águas residuais
durante a execução da empreitada
A nova ETAR de Faro-Olhao será construída na zona atualmente ocupada pelo edifício de
exploração e pela obra de tratamento preliminar. A zona das lagoas não será
intervencionada pelo que, desde logo, se garante o tratamento lagunar.
Neste tipo des empreitadas, cuja construção da instalação implica o desvio do caudal
afluente para um circuito provisório / novo, as operações de interseção e ligação das
condutas existentes a esse novo circuito são particularmente importantes e delicadas.
Este aspeto é tanto mais importante quanto, se no decorrer da empreitada for necessário
manter a operacionalidade das instalações de tratamento ou de outras construídas para o
efeito, minimizando-se assim as interferências no processo de tratamento durante a
execução da obra.
O presente capítulo, elaborado com base no estudo das condições de tratamento da atual
instalação (já anteriormente descrito), no faseamento da construção da nova ETAR de FaroOlhão e na experiência do Consórcio adjudicatário, tem como objetivo descrever as
soluções construtivas adotadas e o modo de desenvolvimento dos trabalhos que
asseguram o tratamento da água bruta nas atuais condições em que ele é feito,
durante todo o período de construção da nova instalação e até à sua entrada em
Tratamento das águas residuais durante a fase de execução da empreitada
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funcionamento.
De um modo geral os trabalhos serão realizados em etapas distintas, as quais incluem a
prospecção e localização de tubagens existentes, a construção da nova caixa de reunião de
caudais, a interceção e desvio das condutas elevatórias existentes e o encaminhamento da
água para a nova estrutura de tratamento preliminar que conectará, tal como atualmente
com as lagoas de tratamento.

5.1. Prospecção e localização de tubagens existentes
Numa primeira fase serão realizados os trabalhos preliminares de prospeção e localização
das condutas existentes.
A água bruta é atualmente transportada por 3 sistemas elevatórios que, na zona de chegada
à ETAR, se materializam em:
- Conduta elevatória de Faro Nascente, em FFD DN 1000;
- Conduta elevatória do Areal Gordo, em PEAD DN 400;
- Conduta elevatória dos Salgados, em FFD DN 150.
Nesta fase pretende-se confirmar os diâmetros das tubagens e respetivos materiais,
identificar o seu traçado na zona de implantação da nova ETAR e identificar os pontos de
interceção a partir dos quais se realizará o seu desvio. Durante estes trabalhos não se
verifica nenhuma interferência com o sistema existente.

5.2. Construção do novo órgão de tratamento preliminar, montagem das
grelhas de gradagem e das comportas e execução do circuito de ligação à
lagoa anaeróbia
Nesta fase serão executados os trabalhos de construção do novo órgão de tratamento
preliminar que assegurará um nível de tratamento idêntico ao atualmente observado.

Após a construção da caixa, serão instaladas 3 comportas que permitirão:
- Isolar os futuros circuitos de entrada na ETAR e de bypass geral;
- Isolar o circuito de escoamento para a lagoa anaeróbia;
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Ponto

de

interseção

das

condutas

elevatórias de Faro Nascente e Areal gordo

Troços de ligação à atual obra de entrada,
a desativar após interseção das condutas

Figura 10 – Implantação da nova caixa de reunião de caudais

A caixa inicial estará equipada com uma grelha de grossos com limpeza manual e
espaçamento entre barras de 30 mm, permitindo fazer uma gradagem da água bruta
afluente idêntica à atualmente realizada. Esta gradagem estará ativa durante toda a fase de
execução da empreitada.
Após o tratamento preliminar, a água pré-tratada é descarregada na lagoa anaeróbia
através de uma tubagem PRFV Ø1500, cuja instalação é também realizada nesta fase.
O sistema de lagunagem existente é, tal como referido anteriormente, constituído por uma
lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa de maturação, que permitem a degradação parcial
da matéria orgânica presente no efluente pré-tratado.
De um modo geral, a lagunagem enquanto tecnologia de tratamento de águas residuais
baseia-se no desenvolvimento de algas e bactérias que, para o seu crescimento, degradam
a matéria orgânica presente no esgoto.
Deste modo, através da instalação de uma gradagem manual seguido do encaminhamento
da água para as lagoas existentes (circuito idêntico ao atualmente realizado), garante-se um
nível de tratamento similar ao que existente.

5.3. Identificação dos pontos de intercepção das tubagens existentes e
instalação das condutas de ligação ao novo tratamento preliminar
Com a realização dos trabalhos de prospeção das condutas elevatórias afluentes à ETAR e
a construção do novo tratamento preliminar, torna-se necessário proceder ao início dos
trabalhos de interceção das condutas.
Tratamento das águas residuais durante a fase de execução da empreitada
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Logicamente, a identificação dos pontos de interseção terá em consideração os
estudos/conclusões provenientes dos trabalhos preliminares de prospecção. Após a
identificação desses pontos, procede-se à instalação dos novos troços de tubagem que
ligarão as caixas de interseção ao novo tratamento preliminar.
Os troços a instalar serão os seguintes:
- CE-10-01, correspondente à ligação da conduta elevatória de Faro Nascente DN
1000;
- CE-10-02, correspondente à ligação da conduta elevatória de Areal Gordo DN 400;
- CE-10-03, correspondente à ligação da conduta elevatória dos Salgados DN 150;

Ponto de interseção da
conduta elevatória dos
Ponto

de

condutas

interseção

das

elevatórias

de

Salgados

Faro Nascente e Areal gordo

Figura 11 – Identificação dos pontos de intercepção das condutas elevatórias (pontos a vermelho)

5.4. Construção das caixas de interceção ao redor das condutas existentes e
ligação das novas condutas às respetivas caixas de interceção
Estando concluídos os trabalhos de instalação das novas condutas de ligação, irá procederse à construção das caixas de interceção das condutas existentes, tal como se demonstra
no esquema abaixo.

Tratamento das águas residuais durante a fase de execução da empreitada

14

Figura 12 – Pormenor da construção das caixas estanques ao redor das condutas existentes e ligação das
novas condutas

Face ao exposto, será necessário a construção de 3 caixas de interceção:
- CI-10-01, correspondente à intercepção da conduta elevatória de Faro Nascente DN 1000;
- CI-10-02, correspondente à intercepção da conduta elevatória de Areal Gordo DN 400;
- CI-10-03, correspondente à intercepção da conduta elevatória dos Salgados DN 150.
Nesta fase, é ainda feita a ligação destes novos troços às caixas de interseção.

5.5. Colocação em funcionamento dos novos circuitos de escoamento
Após a construção das caixas de interseção e para ativação dos novos circuitos de
escoamento é necessário primeiro demolir as condutas existentes no interior das caixas de
interceção (ver figura 13a). A partir do momento em que estas condutas são destruídas, a
água passa a escoar-se quer pelos circuitos existentes quer pelos novos circuitos de ligação
ao tratamento preliminar.
Seguidamente, procede-se à desativação dos troços existentes através da insuflação de um
balão nesse mesmo troço, tamponando-se o circuito a jusante do ponto de instalação do
balão (ver figura 13b).
Assim, serão instalados 3 balões de tamponamento e feitas as seguintes selagens:
- BT-10-01 e SD-10-01 da conduta elevatória de Faro Nascente DN 1000;
- BT-10-02 e SD-10-02 da conduta elevatória de Areal Gordo DN 400;
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- BT-10-03 e SD-10-03 da conduta elevatória dos Salgados DN 150.
13a

13b

Figura 13 – Esquema representativo da desativação das condutas elevatórias afluentes à ETAR antiga

5.6. Remoção das tubagens desativadas
Após a selagem das condutas existentes, procede-se à remoção dos troços de tubagem
desativados, ficando assim definidos os novos circuitos de escoamento.
Estes circuitos escoam o caudal para o novo tratamento preliminar, onde a água é gradada
antes de ser descarregada na lagoa anaeróbia.
Como

referido

anteriormente

neste

documento,

este

circuito

irá

manter-se

em

funcionamento até que a nova ETAR esteja completamente construída e em estado de
operação.
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Figura 14 – Representação do traçado dos novos circuitos de escoamento

5.7. Construção da nova ETAR
A construção da nova ETAR inclui a construção civil de todos os órgãos de tratamento, a
montagem de todos os equipamentos electromecânicos e elétricos, a instalação do sistema
de controlo e automação e ainda as fases de comissionamento e pré-arranque. Todos estes
trabalhos serão realizados com o circuito de escomento descrito no ponto anterior deste
documento.
Após a conclusão desta fase, a nova ETAR de Faro-Olhão estará em situação de poder
receber e tratar o caudal de tratamento para o qual foi dimensionada. Com o término da
empreitada, o circuito de escoamento será alterado, passando o caudal a afluir à nova
ETAR.
A seleção do circuito é realizada através da manobra das válvulas murais instaladas na
caixa de alimentação ao tratamento preliminar instalado anteriormente. Esta caixa, onde até
aqui se realizava a gradagem da água bruta, será coberta e a grade de grossos será
removida.
Na figura 15 apresenta-se a implantação geral da nova ETAR de Faro-Olhão.
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Figura 15 – Implantação da nova ETAR de Faro-Olhão
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MATERIAIS DAS TUBAGENS DE PROCESSO (ENTERRADAS)

CAIXA I

. TODAS AS TUBAGENS ENTERRADAS SERÃO EM PEAD / FFD FORNECIDAS POR OBRA CIVIL (CONSULTAR CIRCUITOS)
. TODAS AS FLANGES ENTERRADAS SERÃO ENFITADAS.
. ESTANQUEIDADE DAS TUBAGENS ENTERRADAS A DEFINIR POR OBRA CIVIL.
*

PEAD Ø 400

MATERIAIS DAS TUBAGENS DE PROCESSO (À VISTA)
200

. A DESIGNAÇÃO AÇO INOX DEVE SER REMETIDA PARA O TIPO E QUALIDADE, AÇO INOX AISI 316, EXCEPTO ONDE INDICADO.
. TODAS AS FLANGES SERÃO EM AÇO AISI 304 ESTAMPADAS PN10

Ø

MATERIAIS (OUTROS)

40
0

*

. VARANDINS E TAMPAS EM PRFV, EXCEPTO ONDE INDICADO.

*

100

36°
51,

*

NOTAS

≈ 214

. TODAS AS ESPESSURAS NÃO INDICADAS ESTÃO DEFINIDAS NO PROJECTO DE ESTRUTURAS

ENTALHES DE OBRA CIVIL PARA MONTAGEM DE COMPORTAS
Ø 1000

COMPORTAS DE CANAL

*

COMPORTAS DE CANAL
200

CAIXA III

0

Ø10

Ø 150

150

350

Ø 150

A+ 300

Ø1

100

B

75

40
0

100

Ø

B+ 100

000

100

A

*

Ø 150

≈ 40

67

,46

150

100

°

A

150

150

DIMENSÕES ENTRE 200 (A) x 200 (B) e 1200 (A) x 1200 (B)

Ø1

DIMENSÕES DE ATÉ 1000 (A) x 1000 (dimensões mínimas)

,09
°

000
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CAIXA II

NEGATIVOS DE OBRA CIVIL PARA PASSA-MUROS

*

200

≈ 952

*

CAIXA PRELIMINAR DE REUNIÃO

DN

Ø DA TUBAGEM (mm)

NEGATIVO DE OBRA CIVIL (mm)

50

60,3

150 x 150

65

76,1

180 x 180

80

88,9

180 x 180

100

114,3

220 x 220

125

139,7

250 x 250

150

168,3

320 x 320

200

219,1

320 x 320

250

273

420 x 420

300

323,9

450 x 450

350

355,6

500 x 500

400

406,4

550 x 550

450

457

600 x 600

500

508

670 x 670

600

610

770 x 770

700

711,2

900 x 900

800

812,2

980 x 980

900

914,4

1100 x 1100

PORMENOR - PASSAMUROS
RIGOROSAMENTE PARALELO À PAREDE

A LAGOA PRFV Ø1500

escala: 1/50

COTA A RESPEITAR
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1. PREÂMBULO
Conforme solicitado pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, relativamente ao
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 2731, no seu ponto 5. “Projeto de
drenagem e proteção da ETAR Faro/Olhão contra o risco de cheias”, foi elaborado o
presente documento de forma a especificar e justificar a estratégia global de gestão dos
sistemas de drenagem e de autoproteção da ETAR contra cheias.
Após análise dos dados facultada pela Aqualogus (cotas de cheia na localização da ETAR,
com período de retorno de 20, 100 e 1.000 anos), revisão do projeto de drenagem e a
observação das condicionantes locais, propomos a execução dos seguintes sistemas,
detalhados em capítulo próprio no presente documento:
•

Execução de Dique de proteção periférico à cota terrestre Z=4,00;

•

Limpeza de valas adjacentes a área de construção da ETAR;

•

Reperfilamento de vala (à Norte), junto ao Rio Seco;

•

Revisão Projeto Drenagem Pluvial;

•

Revisão do Projeto de Paisagismo;

•

ETAR e Edifício de exploração à cota terrestre Z=2,90.
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2. INTRODUÇÃO
Importa referir que o Projeto Base da ETAR Faro/Olhão, teve em conta no seu
desenvolvimento e atendendo a informação disponibilizada no site do SNIRH – Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.pt/snirh/download/Zona_Sul.zip),
e também, a informação disponibilizada pela Aqualogus, a implantação da plataforma da
ETAR à cota terrestre de Z=3,00.
É apresentado em anexo ao presente documento, as cartas de risco de cheia na zona de
implantação da ETAR Faro/Olhão.
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3. DADOS AQUALOGUS
Conforme já referido, em análise aos dados facultados pela Aqualogus (Gabinete
responsável pelo Projeto de modelação hidrológica e modelação hidráulica de inundações),
para as cotas de cheia na localização da ETAR, com período de retorno de 20, 100 e 1.000
anos, obtivemos os seguintes resultados:
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Cheia com T = 1.000 anos (Cota)
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Cheia com T = 1.000 anos (Profundidade)
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Cheia com T = 100 anos (cota)
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Cheia com T = 20 anos (cota)

Da observação e análise dos dados recolhidos, a cota de cheia para períodos de retorno de
20, 100 e 1.000 anos, situa-se entre as cotas terrestres Z=2,40 e Z=2,60.
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4. PROJETO DE DRENAGEM
Relativamente ao projeto de drenagem, foi efetuada uma revisão ao mesmo, cujo conteúdo
encontra-se em anexo próprio.

4.1 DIQUE DE PROTEÇÃO PERIFÉRICO
Conforme já referido, o projeto agora apresentado contempla a construção de um dique
periférico, à cota terrestre Z=4,00.
Desta forma, propõe-se a modelação do tereno em dique, de caráter funcional, para
proteção da nova estrutura da ETAR contra as possíveis cheias.
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Execução de DIQUE DE PROTECÇÃO à cota terrestre Z= 4,00

A modelação do dique irá garantir o seu coroamento à cota terrestre de Z=4,00, sendo as
inclinações dos seus taludes variáveis, até atingir as cotas do terreno adjacente, com o
objetivo de não alterar as cotas das lagoas.
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Dique Periférico – Cortes:

Os desenhos acima apresentados fazem parte da planta de modelação, que segue em anexo
no projeto de Paisagismo.
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4.2 LIMPEZA DE VALAS ADJACENTES NA ÁREA DE
CONSTRUÇÃO DA ETAR
Relativamente as valas periféricas à zona de implantação da ETAR, propomos a execução dos
seguintes trabalhos:
Valas a limpar
Desassoreamento do Rio Seco
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4.3 REPERFILAMENTO DA VALA (A NORTE) JUNTO AO
RIO SECO
Relativamente a vala à Norte (demarcada a cor verde), propomos o seu reperfilamento, com a
execução de uma “nova” vala e o aterro da vala existente:

Vala “NOVA” a construir
Vala a aterrar
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5. CONCLUSÃO
Consideramos que as premissas tidas em consideração na elaboração do Projeto de
Execução complementado com a estratégia de gestão dos sistemas de drenagem e
autoproteção agora explanada, salvaguarda a instalação a construir, minorando o risco de
ocorrências de cheias no recinto da ETAR e zonas limítrofes.
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6. ANEXOS
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1. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1.1 Introdução da Área de Intervenção
A presente Memória Descritiva refere-se no Âmbito da Arquitetura Paisagista ao Projeto de
Recuperação e Integração Paisagística, do Espaço Verde Exterior da Empreitada de
Conceção / Construção da ETAR Faro – Olhão, localizada no concelho de Faro, freguesia
da Sé, a cerca de 2 km a Este da cidade de Faro, numa parcela no local do Sítio da
Garganta, incluída na zona lagunar da ria Formosa, cujo requerente é as Águas do Algarve,
SA.

Figura 1: Localização da área em estudo numa fotografia aérea (fonte: Google Earth_2014, sem
escala)

Com a Implementação do Projeto na sua globalidade, para além do objetivo do
desenvolvimento da região, existe um propósito de criar um Sistema Multimunicipal de
Abastecimento e Saneamento da região do Algarve. Por outro lado, a requalificação
ambiental e integração na paisagem envolvente – Reserva Natural da Ria Formosa, que
permite aumentar a sustentabilidade do espaço a todos os níveis.
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O presente projeto refere-se à especialidade de Arquitetura Paisagista, englobando o
espaço verde exterior de Recuperação, Integração e Enquadramento da ETAR Faro –
Olhão, com o intuito de atenuar o impacte visual que esta estrutura possa causar na
paisagem envolvente através da recuperação paisagística de toda a área de
intervenção, de forma a enquadrar esta nova unidade na paisagem existente, com
base das medidas definidas na DIA.

1.2 Caracterização Geral da área de Intervenção

1.2.1 - Caracterização Climática
A área de intervenção em termos de clima é caracterizado pela sua localização em Zona
Continental Seca Quente – temperaturas extremas muito elevadas no Verão e
relativamente baixas no Inverno. Esta zona caracteriza-se ainda pela ocorrência de ventos
secos e frios no Inverno e ventos secos e quentes no Verão, valores de pluviosidade de 600
mm e um período seco estival de cerca de 4 meses.

1.2.2 - Caracterização da Flora
Em termos da Flora, esta área caracteriza-se por ser uma Zona de predominância da
Azinheira, associada à formação vegetal espontânea de árvores como o sobreiro, carvalhocerquinho, carvalho-negral, zambujeiro, catapereiro, medronheiro, zelha, pinheiro-manso e
carrasco. Para além disso, verifica-se a formação de espécies arbustivas como gilbardeira,
espargo-bravo-menor, estrepes, giesteira-branca, piorno-amarelo, cornalheira, lentisco,
jasmineiro-do-monte, madressilva-caprina, sanguinho-das-sebes, loendro e bela-luz.
Por outro lado, existe uma lista de vegetação não espontânea, mas tradicional na paisagem
Portuguesa – Algarvia e desta zona em particular, como por exemplo a alfarrobeira,
jacarandá, ciprestes, oliveira, olaia, casuarina e grevilia.

1.3 Vegetação Existente na Área de Intervenção
A Zona de Implantação da ETAR Faro - Olhão será alvo de movimentações de terra, que
permitirão a construção de toda a estrutura da ETAR, incluindo edifícios, órgão de
Projeto de Recuperação e Integração Paisagista
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tratamentos, arruamentos e áreas verdes de integração e enquadramento com a paisagem
envolvente.
Esta Zona não possui elementos arbóreos e arbustivos de espécies botânicas que devam
ser mantidos ou transplantados. Contudo, no limite NORTE, existe uma densa cortina
arbórea-arbustiva da espécie Myoporum acuminatum que será mantida, uma vez que se
encontra em bom estado de desenvolvimento, crescimento e fitossanitário.
Esta espécie apesar de não ser autóctone
encontra-se bem adaptada às características
climáticas e de flora da região, formando uma
excelente barreira verde, contribuindo assim
para a diminuição do impacte visual decorrente
da implantação da Futura ETAR Faro – Olhão.
Na restante área de intervenção que não seja
afecta pelas movimentações de terra, as
espécies existentes serão mantidas.

Figura 2: Pormenor da vegetação existente na atual ETAR

Numa postura minimalista e respeitando o espírito do local, todas as espécies
autóctones e/ou características do clima e da flora da região que se encontram em
bom estado fitossanitário e fora das áreas de implantação da Estrutura da ETAR de
Faro – Olhão serão mantidas. Para além disso, as manchas de vegetação espontânea
que não se encontram dentro das áreas de movimentação de terras serão também
mantidas, salvaguardando-se assim as características naturais do local.

1.4 Objetivo da Intervenção
Com a execução e implementação do Projeto de Arquitetura Paisagista é possível o
cumprimento de objetivos de ordem estética, funcional e ecológica, assim como de
ordem económica. A presente proposta tem como finalidade a criação de um espaço de
integração e enquadramento paisagístico de toda a estrutura da ETAR Faro - Olhão
com a paisagem envolvente, que permita atenuar o impacte visual que esta estrutura
poderá causar na paisagem envolvente. A recuperação paisagística de toda a área de
Projeto de Recuperação e Integração Paisagista

8

intervenção possibilita a valorização de todo o espaço, na medida em que permite uma
multiplicidade de funções interligadas entre si, que respondem também às necessidades e
condicionantes próprias de uma estrutura desta tipologia.

Do ponto de vista ecológico, serão utilizadas espécies de vegetação autóctones ou bem
adaptadas às condições edafo-climáticas características da região, o que garante uma
melhor adaptação e, consequentemente, uma menor necessidade de água e de ações de
manutenção, o qe permite cumprir os objetivos económicos estabelecidos.

1.5 Proposta
A proposta baseia-se no tratamento e recuperação paisagística da área verde exterior
de integração e enquadramento da estrutura ETAR Faro - Olhão. Esta área resulta da
organização funcional do espaço, salvaguardando necessariamente todos os aspetos
funcionais relacionados com a normal utilização desta estrutura.
O conceito e tipologia de intervenção visa um desenho organizado e estruturado,
onde são colocados em evidência os três estratos de vegetação num jogo com
contrastes de volumes, cores e textura numa interligação harmoniosa entre materiais
naturais e materiais inertes, dinamizando e enriquecendo toda a área de intervenção e
enaltecendo a paisagem na sua globalidade.
Deste modo, o espaço verde foi uniformemente tratado com o mesmo conceito e tipologia,
unificando-se todo o espaço, que poderá desta forma ser considerado como um mosaico da
paisagem.
Os critérios que estiveram na base da proposta foram:
•

Criação de um espaço com a mesma tipologia, que permita unificar toda a área de
intervenção;

•

Utilização de Linhas orientadoras e estruturantes de todo o espaço;

•

Criação de um espaço amplo, através da ilusão de ótica;

•

Criação de uma área funcional e dinâmica, quer estrutural quer fisicamente;

•

Criação de uma área que permita uma multiplicidade de funções interligadas entre si;

•

Alternância de material orgânico com material inerte, em perfeito contraste e
harmonia;

Projeto de Recuperação e Integração Paisagista

9

•

Criação de um espaço com conforto visual e ambiental;

•

Utilização de espécies vegetais autóctones, e/ou bem adaptadas às características
do clima e flora da região;

•

Utilização de espécies com baixa necessidade de manutenção;

•

Ausência de necessidade de um Sistema de Rega automatizado na sua totalidade;

1.6 Modelação do Terreno
O terreno disponibilizado apresenta-se praticamente plano, destacando-se a presença das
lagoas que ocupam praticamente toda a área definida como área de intervenção. Na
restante área (fora das lagoas) destaca-se a presença do atual edifício de exploração, o
posto de transformação e a obra de entrada.
A modelação do terreno na área de implantação da nova estrutura da ETAR é praticamente
constante e igual à cota 3.0m, assegurando-se assim o correto funcionamento de todos os
equipamentes relativamente à cota de cheia.
Por sua vez, a parte NORTE, envolvente à área de implantação da nova estrutura da ETAR,
será sujeita a uma modelação do terreno em dorma de dique, com o intuito de proteger a
estrutura de possíveis cheias que ocorram ao nível da Ribeira Seca.
O dique implantado, com cota de coroamento 4,0 m, possui 2 m de largura, e a partir do
qual se desenvolvem os taludes laterais. Estes taludes possuirão inclinações diversas no
sentido de se garantir o remate à cotas das lagoas existentes, as quais não serão alteradas.

1.7 Organização da Área de Intervenção

1.7.1 - Espaço Verde Exterior – Estrutura da ETAR
O espaço verde exterior associado à estrutura da ETAR foi estruturado a partir da
implantação geométrica dos edifícios e órgãos da futura ETAR Faro - Olhão, com
alinhamentos de árvores e faixas herbáceo-arbustivas de caracter rústico, orientadas
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segundo os mesmos, o que oferece uma forma mais orgânica / natural aos limites da
intervenção.
Todo o espaço verde exterior desta área foi tratado com o mesmo conceito e tipologia, de
modo a integrar e enquadrar os órgãos e edifícios na paisagem envolvente, diminuindo o
impacte visual que esta estrutura poderia causar e assegurando a reabilitação da vegetação
numa unidade coesa e orgânica.

1.7.2 - Espaço Verde Exterior – Edifício Administrativo
O espaço verde exterior associado ao edifício administrativo da ETAR foi estruturado a partir
da implantação geométrica do próprio edifício, zonas de circulação pedonal e viária, bem
como da ribeira existente.
Uma vez que esta zona será a mais utilizada pelos utilizadores e/ou visitantes, o seu
tratamento foi mais cuidado em termos de materiais e soluções adotadas, que serão de
carácter mais urbano.
As manchas herbáceo-arbustivas de caracter ornamental desenvolvem-se integradas com o
proprio edifício, aumentando assim a qualidade cénica e visual deste espaço. Por sua vez,
as árvores plantadas a pontuar o relvado seguem linhas estruturantes, prolongando este
espaço e interligando-se com a vegetação de carácter rústico envolvente.
Todo o espaço verde exterior desta área foi tratado com o mesmo conceito e tipologia, de
modo a integrar e enquadrar o edifício na paisagem envolvente, diminuindo o seu impacte
visual e criando um cenário paisagístico apelativo e acolhedor, que enalteça o espírito do
lugar.
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A - Revestimento do Solo
Casca de Pinho
As manchas herbáceo – arbustiva integradas com o
próprio edifício administrativo serão revestidas por
casca de pinho numa camada de 0,05 m de espessura,
de modo a cobrir o solo e a manter a sua humidade,
reduzindo a necessidade de rega. Adicionalmente, esta
camada impede o crescimento rápido da vegetação
infestante, reduzindo também a necessidade de ações
de manutenção.

Figura 3: Pormenor da casca de
pinheiro usada como revestimento

Para além disso, esta camada de revestimento tem um elevado valor ornamental,
aumentando a qualidade cénica do espaço.
Estas áreas serão delimitadas por lancil em PVC de bordo estreito com 012 m de altura,
colocado de modo a ficar visível somente 0,05 m, com o intuito de não haver espalhamento
de materiais.

Pedra Britada
Para garantir o acesso a vários equipamentos da ETAR
ou

mesmo

para

manutenção,

foram

projetados

percursos pavimentados em pedra britada, sempre que
não é necessário a aproximação de veículos. A adoção
de

pavimentos

não

aglomerados

facilita

na

permeabilidade do solo.
Por outro lado,

estes elementos contribuem para a Figura 4: Pormenor da pedra britada
diversidade visual, numa combinação harmoniosa com usada em alguns acessos
toda a estrutura, aumentado o valor cénico do espaço,
intercalando o tapete betuminoso com gravilha claras (assente sob manta geotêxtil) e
elementos naturais (casca de pinho e vegetação).
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Estas áreas serão delimitadas por toros de madeira tratada com diâmetros entre 0,08 m e
0,10 m, colocados na horizontal, como remate do pavimento não agregado. Estes devem
estar sobre-elevados aproximadamente 0,05 m do nível da pedra britada, para não haver
espalhamento do material não agregado. Por sua vez, os toros horizontais serão fixos ao
solo, nas suas extermidades, através de meio-toros colocados na vertival.

Tout venant Estabilizado
Existem vários equipamentos da ETAR que nas
suas ações de manutenção necessitam do acesso
de veículos de pequeno porte para o transporte de
maquinaria pesada, pelo que é proposto a
pavimentação destes percursos com uma camada
de Tout-venant aglomerada com areia e com traço
de cimento a 5%, de modo a garantir a sua
estabilização.

Figura 5: Pormenor de tout venant estabilizado
utilizado em acessos por veículos

É de salientar que este pavimento não configura uma solução de impermeabilização total, e
inlcusivamente facilita a permeabilidade do solo, face a outras soluções tradicionais de
asfalto.

Blocos de Betão
Associado aos percursos pedonais de acesso ao
Edifico de Exploração, as zonas de circulação
pedonal são pavimentadas em blocos de betão
retangulares, delimitados por lancil de betão.
Uma vez que se trata do edifício administrativo,
mais visitado por técnicos e visitantes, optou-se
por um pavimento mais nobre.
Figura 6: Pormenor dos blocos de betão
utilizados em percursos pedonais
Projeto de Recuperação e Integração Paisagista

13

1.8 Estrutura do Conceito-Tipologia do Espaço

1.8.1 Área Verde de Integração e Enquadramento
A vegetação proposta é composta por um conjunto de espécies arbóreas, arbustivas e
herbáceas bem adaptadas às condições edafo-climáticas da zona em questão, facilitando o
equilíbrio entre a qualidade paisagística, conforto ambiental e a necessidade diminuta de
consumo de água bem como de ações de manutenção.
A diversidade de espécies utilizadas tem como objetivo a diversificação visual, utilizando as
características das próprias espécies, como sejam as diferenças de porte, alternância de
espécies de folha caduca e perene, diferença de tonalidades de folhagem e floração e,
recorrendo á sua disposição, consegue obter-se uma estrutura visual mais orgânica e
apelativa que assume também uma função importante a nível ecológico.
A utilização de três estratos de vegetação diferentes (herbáceo, arbustivo e arbóreo) cria
uma ilusão de ótica de ampliação do espaço, que constitui, por outro lado, um cenário de
elevado valor cénico, num jogo de contrastes de volumes, cores e texturas, que dinamizam
todo o espaço e enriquecem toda a área verde exterior.

A - Árvores de Enquadramento
As Árvores de Enquadramento surgem como elementos marcantes desta paisagem. Todo o
espaço verde é plantado com alinhamentos de árvores plantadas segundo a estrutura e
conceito do projeto, tratadas como esculturas naturais, de modo a evidenciar o carácter do
lugar, dignificando-o. Por outro lado, melhora e aumenta a qualidade ambiental e visual de
todo o espaço verde.

São propostas várias espécies arbóreas de folhagem caduca ou semi-perene que permitem
um melhor conforto bioclimático, na medida em que deixam penetrar a radiação solar no
Outono - Inverno e dão sombra no Verão, para além de comporem os três estratos de
vegetação, criando uma ilusão de ótica de ampliação de todo o espaço.
•

Arbutus unedo (medronheiro) (F1);

•

Ceratonia siliqua (alfarrobeira) (F2);
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•

Cercis siliquastrum (olaia) (F3);

•

Citrus sinensis (laranjeira) (F4);

•

Jacaranda mimosifolia (jacarandá) (F5);

•

Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro) (F6);

•

Pinus pinea (pinheiro manso) (F7);

•

Pirus piraster (catapereiro) (F8);

•

Prunus cerasifera var. pissardii (ameixieira do jardim) (F9);

•

Quercus ilex rotundifólia (azinheira) (F10);

•

Quercus pyrenaica (carvalho negral) (F11);

Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 3

Foto 6

Foto 6
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Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 8

B - Sebe Arbustiva
Sebe arbustiva delimitando parcialmente a propriedade, está associada a um troço, junto ao
limite terreno. Explorando volumes, texturas e cores, esta sebe cria uma dinâmica e
diversidade visual, para além de diminuir o impacte visual decorrente da implantação da
estrutura da ETAR Faro - Olhão.
Este alinhamento é constituído por uma linha de
arbustos da espécie Nerium oleander.
Estas espécies, apesar de alinhadas ao limite do
terreno, deverão ser plantadas de modo a respeitar a
sua forma para que se constitua uma sebe livre e com
expressão.

Figura 7: Arbustos da espécie Nerium
oleander

C - Mancha Herbáceo – Arbustiva
Mancha Herbáceo – Arbustiva constituída por uma diversidade de espécies com variações
de volume, cor e textura. As manchas implantadas em faixas têm o intuito de criar uma
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cortina, de modo a diminuir o impacte visual decorrente da implantação da estrutura da
ETAR da Faro - Olhão, integrando e enquadrando os edifícios, aumentando a qualidade
cénica do espaço com a criação de um ambiente rústico e enaltecendo assim toda a
paisagem.
Na área não regada, estas manchas são constituída por:
Acer monspessulanum (F1)

Jasminum fruticans (F5)

Asparagus acutifolius (F2)

Rhamnus alaternus (F6)

Asparagus albus (F3)

Ruscus aculeatus (F7)

Cytisus multiflorus (F4)

Pistacia lentiscus (F8)

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Na área regada, estas manchas são constituída por:
Abelia grandiflora (F1)

Lavandula angustifolia (F5)

Berberis thumbergii (F2)

Pittosporum tobira nana (F6)

Buddleja davidii (F3)

Pennisetum vilosum (F7)

Junuperus horizontalis (F4)

Pennisetum vilosum rubra (F8)

Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 5

Foto 7

Foto 3

Foto 6

Foto 8

D – Sementeira
Sementeira proposta é constituída por uma mistura de espécies bem adaptadas às
condições edafo-climáticas da zona, contendo assim uma grande adaptabilidade e elevado
poder germinativo, de forma a promover uma rápida cobertura do solo.
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A sementeira compõe os três estratos de vegetação, com a finalidade de criar criação de
ilusão de ótica, ampliando assim todo o espaço. Para além disso, a sementeira reveste e
protege o solo contra as ações erosivas, tanto hídricas como eólicas.
A Área de Relvado Regado localiza-se na área de influência do edifício administrativo, tem
como objetivo, para além de revestir o solo, aumentar a qualidade cénica desta área que
terá bastante contato com utilizadores e/ou visitantes. Estas áreas são compostas por uma
mistura constituída por:
- 70% Festuca arundinacea
- 20% Lolium perenne
- 10% Poa pratensis

a aplicar à razão de 60gr/m2

A Área de Prado de Sequeiro desenvolve-se em amplas áreas envolvendo a estrutura da
ETAR, principalmente com o intuito de revestir o solo, sendo constítuido por:
- 35% Lolium perenne
- 20% Lolium multiflorum
- 20% Festuca arundinacea
- 15% Festuca rubra rubra
- 10% Trifolium repens

a aplicar à razão de 45gr/m2

Toda esta vegetação proposta, autóctone ou característica desta zona geográfica, provirá de
populações autóctones presentes em viveiros desta área biogeográfica, enraizadas ou em
estaca para plantação. Dever-se-á garantir que não serão usadas plantas de origem
geográfica incerta, bem como plantas de outras variedades ou clones comercias, de modo a
evitar a contaminação genética das espécies locais presentes.

1.8.2 Sistema da Rede de Rega
O Sistema da Rede de Rega só está associado à área relvada e às manchas herbáceoarbustivas associadas e integradas com o edifício administrativo.
Este deve ser dimensionado de modo a oferecer uma cobertura integral das diferentes
zonas verdes, estabelecendo um compromisso entre as características intrínsecas dos
materiais existentes no mercado e a configuração geométrica das manchas a regar.
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Propõe-se então, a implantação de um sistema de rega automático, constituído por tubagem
principal em PEAD para a pressão de 10Kg/cm2 que vai alimentar diversos sectores:
sectores de rega por gota-a-gota nas bordaduras herbáceo – arbustivas (tipo RainBird
dripline 16 mm com gotejadores autocompensante); sectores de aspersão ou pulverização
nas áreas relvado (emissores tipo RainBird com bicos adequados) e sectores de brotadores
nas caldeiras de árvores (emissores tipo rainBird com bicos adequados).
Cada sector de rega será servido por electroválvula (tipo RainBird), alojadas em caixa de
polietileno de alta densidade de estrutura espumosa (tipo RainBird). Por sua vez, os
sectores propostos funcionarão de modo independente e a total automatização da rega farse-á por meio de electroválvulas comandadas por um programador elétrico ou a pilhas (tipo
RainBird) localizado em cada caixa de adução de água ou na caixa de electroválvulas,
respetivamente.
Devem ser colocadas também algumas bocas de rega (tipo RainBird) de modo a garantir a
rega de todas as zonas verdes em caso de avaria do sistema de rega automático. Estas
serão alojadas também em caixa de polietileno de alta densidade de estrutura espumosa
(tipo RainBird).
O sistema da rede de rega do espaço verde exterior do edifício administrativo estará ligado
ao ponto de adução de água do próprio edifício.
Nas áreas que não possuam sistema de rega automático, devem ser colocadas algumas
bocas de rega (tipo RainBird) alojadas em caixa de polietileno de alta densidade de
estrutura espumosa (tipo RainBird), de modo a garantir a rega de todas as zonas verdes em
caso de emergência. Este sistema deverá estar ligado à rede de adução de aguas da
estrutura ETAR.

1.8.3 Mobiliário Urbano
Relativamente ao mobiliário urbano propõe-se a implantação de dois tipos de vedação:
- Vedação de Delimitação da Área de Intervenção – Estrutura ETAR Faro-Olhão, bem
como dos acessos ao seu interior - vedação bekaert tipo "Vedicerca", constituída por painéis
Nyflor 3D de cor verde Ral 6005, com 1,73m de altura e postes de fixação Bekafix com 2,05
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m de altura. Estes postes são fixos a um pequeno murete com 0,5 m de altura que se
estende por toda a vedação, sempre que possível e necessário. Caso tal procedimento não
seja possível, os postes serão são fixos através de sapatas de betão.
No acesso principal à ETAR a vedação terá incorporado um portão automático e
motorizado. Por sua vez, os dois acessos secundários à ETAR (pela lagoa), o portão será
de duas folhas.
A Área Verde de Proteção e de Enquadramento da estrutura da ETAR de Faro - Olhão,
para além de assegurar a integração e o enquadramento dos equipamentos e
edifícios na paisagem envolvente, possui uma composição interior que constitui um
cenário paisagístico de elevado valor ambiental e cultural, em que todos os
elementos, quer inertes quer naturais, se organizam e interagem entre si de uma
forma equilibrada e harmoniosa. Como resultado, obtém-se uma paisagem
sustentável,

que

funciona

como prolongamento e

integração da paisagem

envolvente, formando uma só unidade/mosaico de paisagem em sintonia com a
Reserva Natural da Ria Formosa.

2. Medidas cautelares

2.1 Implantação e Desactivação do Estaleiro e Áreas Afetadas pela Obra
O estaleiro será organizado e arrumado, de modo que os materiais e equipamentos não
fiquem dispersos pelo terreno, minimizando os seus impactos. Os movimentos de terras
serão limitados a somente os necessários à implantação de todas as estruturas e edifícios
da nova ETAR.
A preparação de argamassas, betões ou outros materiais suscetíveis de impermeabilizar o
solo, será feita em recipientes próprios, evitando o contacto com o terreno. As águas
provenientes da lavagem de equipamentos ou sujas serão devidamente encaminhadas para
rede de drenagem, evitando-se a sua infiltração no terreno.
No que respeita à desativação do estaleiro, assim como das áreas afetadas pela
intervenção e pela movimentação de veículos e equipamentos, será garantida a limpeza
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total do espaço e áreas afetadas. Nestas zonas, no final da obra, será promovida a
recuperação natural do terreno de forma a reverter as eventuais zonas compactadas pela
atividade e, sempre que aplicável, proceder-se-á à recuperação paisagistica conforme
descrito nos capítulos anteriores deste projeto, potenciando-se as condições para o
crescimento natural da vegetação autóctone da região.
Relativamente à execução do emissário de descarga, incluído no objeto desta empreitada,
será garantido que no final da obra, as zonas serão limpas de todos os resíduos e matérias
impermeabilizantes envolvidas na construção, com a garantia também da recuperação
paisagistica.

2.2 Salvaguarda da Vegetação Existente
Após a primeira desmatação na área de intervenção, as espécies arbóreas e arbustivas de
acordo com o DL nº 565/99 de 21 de Dezembro que se apresentem em bom estado
fitossanitário e com uma boa estrutura e desenvolvimento, serão mantidas ou
transplantadas. Esta vegetação existente, a salvaguardar, será devidamente identificada nos
planos de plantação como árvores existentes a manter e/ou transplantar. A restante
vegetação será eliminada.
As áreas de vegetação e/ou exemplares de vegetação a salvaguardar fora da zona de
implantação dos diversos edifícios da estrutura da ETAR serão identificados e delimitados
por prumos com 0,8 m de altura, afastados 1,5 m, suportando rede metálica de malha
quadrangular.
O acesso a máquinas e pessoas, bem como a utilização do espaço para arrumação de
materiais ou vazadouro temporário será interdito, assim como qualquer outra forma que
promova e devasse as áreas ou exemplares a salvaguardar.
Na fase de plantações de árvores e/ou arbustos, o trabalho será realizado por métodos
manuais e, quando que for indispensável o acesso de máquinas para os trabalhos de
plantação e/ou tranplantes, estes serão efetuados ao longo de corredores bem definidos
cujo traçado será sujeito a aprovação por parte da fiscalização.
Como referido anteriormente, em todas as áreas não sujeitas a movimento de terras será
mantida a vegetação existente.
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2.2.1 Estruturas de Proteção da Vegetação Existente a Salvaguardar
A vegetação existente, de acordo com o DL nº 565/99 de 21 de Dezembro que se apresente
em bom estado fitossanitário e como com boa estrutura e desenvolvimento e que se localize
em zonas de escavação ou de aterro, será transplantada.

2.2.2 Proteção da Zona Radicular
Na zona radicular das árvores e/ou arbustos a manter ou a transplantar não é permitido
executar depósitos de qualquer natureza. Se tal suceder por necessidade incontrolável em
obra, a espessura das camadas depositadas, parcial ou na totalidade, será compatível com
a capacidade de resistência de cada espécie assim como da sua vitalidade,
desenvolvimento radicular e características do solo.
Antes de executar um depósito sobre a zona radicular, serão limpos quaisquer vestígios
vegetais que possam existir assim como quaisquer outras substâncias orgânicas,
respeitando sempre as raízes do elemento de vegetação. Sempre que possível, esta
operação deverá ser realizada manualmente. A camada superior do solo será coberta de
terra vegetal a uma distância mínima de 1,0 m do tronco.

2.3 Decapagem da Terra Viva e seu Armazenamento

2.3.1 Obrigatoriedade
No início dos trabalhos de movimentação de terras, o empreiteiro procederá à decapagem e
armazenamento da terra viva nas zonas de implementação do traçado, bem nas zonas de
operação de máquinas e estaleiros.
A profundidade da decapagem será indicada, assim como será calculado o volume
aproximado de terras a armazenar, sendo o empreiteiro responsabilizado caso este trabalho
não seja executado de acordo com o estipulado.
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Em todas as situações de implantação do projeto em que ocorra movimento de terras
proceder-se-á previamente à salvaguarda da espessura de solo fértil, através da sua
decapagem e armazenamento. A decapagem do terreno para obtenção de terra viva terá
lugar com o início dos trabalhos de movimento de terras e incidirá sobre as áreas de solos
ricos em matéria orgânica, numa espessura média de 0,2 m.
Esta decapagem incluirá a mistura de solo propriamente dito com o remanescente de
vegetação após a realização de uma desmatação superficial seguida de passagem de
grade, ou seja, a mistura a armazenar incorporará todos os resíduos vegetais libertos de
componentes lenhosos de difícil decomposição, de modo a obter-se um enriquecimento
significativo em termos de matéria orgânica.
A zona escolhida para o armazenamento de terra viva proveniente da decapagem é, em
primeira instancia, cuidadosamente limpa de vegetação, devendo possuir uma boa
drenagem.
A terra viva será armazenada em pargas com dimensões que não excedam 1,0 m de altura
que não devem ser calcadas. Para a sua proteção, estas serão semeadas com tremocilha
no Outono ou abóboras na Primavera, à razão de 3 g/m2.
Deste modo as terras provenientes da decapagem serão armazenadas e acondicionadas de
forma minimizar a exposição aos agentes atmosféricos, num local do terreno definido em
obra, onde o acesso a máquinas e pessoas é limitado.
Este armazenamento será controlado de forma a que não existam escorrências de águas
com elevador teor de sólidos em suspensão para as linhas de água mais próximas.
Sempre que as terras decapadas possuam boa textura e estrutura serão, posteriormente,
utilizadas no âmbito da recuperação paisagística em áreas afectadas pela obra, como por
exemplo, para na modelação do dique.

2.3.2 Demolições
Sempre que haja lugar a demolições, o empreiteiro responsável deverá garantir as
condições em que estas demolições são realizadas. Igualmente, o empreiteiro deverá definir
os materiais que poderão ser absorvidos pela própria obra ou que serão transportados a
vazadouro.
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PÓRTICO POR OC PARA SUPORTE DO COLECTOR DE DESODRIZAÇÃO;

14.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

24.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

BACIA PARA CONTENTORES;

15.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

25.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

16.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

7.

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

17.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

8.

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

18.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

9.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

19.

DEPÓSITO TAMPÃO DE LAMAS;

10.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

20.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

3.

ED. PRÉ-FABRICADO DOS TRANSFORMADORES E QGBT;

4.

POSTO DE SECCIONAMENTO;

5.
6.

3,00

25
1
4

3

3,00

5
9

3,00

2

O

IO DE

EDFÍC

3,00

RAÇÃ
EXPLO

10,50

3,00

17
16

6
8

24

3,00
18

15

E
INAS
OFIC ZÉNS
ARMA

7,55

24

14
7

12

13
12

3,00

23

3,00
11

10
11

19
20

10
22

21

Revisão

Descrição

Rúbrica

Data

DONO DE OBRA:

PROJETISTA:

ESPECIALIDADE:

ARQUITETURA PAISAGISTA
ARQUITETA PAISAGISTA NATACHA CHUMBO

PROJETO:

EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA E.T.A.R. DE FARO-OLHÃO
3,00

DESIGNAÇÃO DO DESENHO:

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da ETAR e das Áreas Verdes Exteriores
PLANO GERAL DE IMPLANTAÇÃO
SUBSTITUI DES. Nº

NOME

DATA

PROJETOU

NPb

05.2016

SUBSTITUÍDO POR DES. Nº

DESENHOU

NPb

05.2016

FORMATO

VERIFICOU

NPb

05.2016

FASE DO PROJECTO

ESCALAS:
A1
EXECUÇÃO

1/500

DESENHO Nº:

AP 03.0
PRO-00.AP

N

xx

LEGENDA (IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS / ZONAS)
1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

11.

REACTOR BIOLÓGICO;

21.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCORRÊNCIAS;

12.

CANAL DE SAÍDA DO REACTOR E BUFFER DE ÁGUA TRATADA;

22.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

13.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;

23.

PÓRTICO POR OC PARA SUPORTE DO COLECTOR DE DESODRIZAÇÃO;

14.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

24.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

25.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.

ED. PRÉ-FABRICADO DOS TRANSFORMADORES E QGBT;

4.

POSTO DE SECCIONAMENTO;

5.

BACIA PARA CONTENTORES;

15.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

6.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

16.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

17.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

7.

4,00
3,50

3,00

25
1

4,00
4

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

18.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

9.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

19.

DEPÓSITO TAMPÃO DE LAMAS;

10.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

20.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

4,00

3

3,00

3,50

3,25

8.

5

4,00

9
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4,00

10,50

B
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16
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8
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3,00
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E
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C
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O
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4,00

3,15

3.

4,00

3,60

4,00

4,00

23

3,48

3,50
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3,00
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3,50
4,00

3,00

3,40

10

3.00

11

19
20

10
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A'

4,00

2,50

21

3,60
4,00

3,50

3,40

A
2,30
3,60

3,60
3,60

3,40

4,00

2,20

3,50
3,60
4,00

3,70
Inicio Modelação
Dique

2,18

4,00
2,65

2,60

3,00

2.6

5

3,00
2,30

3,00

4,00

4.00

Revisão

Descrição

Rúbrica

Data

Ved.
2.6

5

2,25
DONO DE OBRA:

Cortes A-A' & C-C'

PROJETISTA:

ESPECIALIDADE:

4,00

2.6

5

ARQUITETURA PAISAGISTA
2,25

ARQUITETA PAISAGISTA NATACHA CHUMBO

Ved.
Inicio Modelação
Dique

4.00

≈3.20

PROJETO:

EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA E.T.A.R. DE FARO-OLHÃO
DESIGNAÇÃO DO DESENHO:

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da ETAR e das Áreas Verdes Exteriores
ESQUEMA DA MODELAÇÃO DO TERRENO
Cortes A-A' & C-C'

SUBSTITUI DES. Nº

NOME

DATA

PROJETOU

NPb

05.2016

SUBSTITUÍDO POR DES. Nº

DESENHOU

NPb

05.2016

FORMATO

VERIFICOU

NPb

05.2016

FASE DO PROJECTO

ESCALAS:
A1
EXECUÇÃO

1/500

DESENHO Nº:

AP 04.0
PRO-00.AP

N

xx

LEGENDA (IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS / ZONAS)
1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

11.

REACTOR BIOLÓGICO;

21.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCORRÊNCIAS;

12.

CANAL DE SAÍDA DO REACTOR E BUFFER DE ÁGUA TRATADA;

22.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

13.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;

23.

PÓRTICO POR OC PARA SUPORTE DO COLECTOR DE DESODRIZAÇÃO;

14.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

24.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

25.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.

ED. PRÉ-FABRICADO DOS TRANSFORMADORES E QGBT;

4.

POSTO DE SECCIONAMENTO;

5.

BACIA PARA CONTENTORES;

15.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

6.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

16.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

17.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

7.

4,00
3,50

3,00

25
1

4,00
4

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

18.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

9.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

19.

DEPÓSITO TAMPÃO DE LAMAS;

10.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

20.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

4,00

3

3,00

3,50

3,25

8.

5

4,00
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10,50
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7,55
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O
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4,00

3,15

3.

4,00

12

3,00
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23
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3,50
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3,50
4,00

3,00

3,40
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2,50

21

3,60
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3,50

3,40

2,30

3,60

3,60
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3,40

4,00

2,20

3,50
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4,00
3,70
Inicio Modelação
Dique

2,18

4,00
2,65

2,60

2.6

5

PAVIMENTOS E LANCIS

2,30

Revisão

Descrição

Rúbrica

Data

SEMENTEIRAS
DONO DE OBRA:

REVESTIMENTOS DO SOLO E REMATES

PROJETISTA:

ESPECIALIDADE:

ARQUITETURA PAISAGISTA
ARQUITETA PAISAGISTA NATACHA CHUMBO

PROJETO:

EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA E.T.A.R. DE FARO-OLHÃO
DESIGNAÇÃO DO DESENHO:

3,00

3,00

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da ETAR e das Áreas Verdes Exteriores
PLANO DE PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS DO SOLO E SEMENTEIRAS
SUBSTITUI DES. Nº

NOME

DATA

PROJETOU

NPb

05.2016

SUBSTITUÍDO POR DES. Nº

DESENHOU

NPb

05.2016

FORMATO

VERIFICOU

NPb

05.2016

FASE DO PROJECTO

ESCALAS:
A1
EXECUÇÃO

1/500

DESENHO Nº:

AP 05.0
PRO-00.AP

N

xx

LEGENDA (IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS / ZONAS)
11.

REACTOR BIOLÓGICO;

21.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCORRÊNCIAS;

12.

CANAL DE SAÍDA DO REACTOR E BUFFER DE ÁGUA TRATADA;

22.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

13.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;

23.

PÓRTICO POR OC PARA SUPORTE DO COLECTOR DE DESODRIZAÇÃO;

14.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

24.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

BACIA PARA CONTENTORES;

15.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

25.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

16.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

7.

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

17.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

8.

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

18.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

9.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

19.

DEPÓSITO TAMPÃO DE LAMAS;

10.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

20.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

3.

ED. PRÉ-FABRICADO DOS TRANSFORMADORES E QGBT;

4.

POSTO DE SECCIONAMENTO;

5.
6.

3,00

25
1
4

3

3,00

5
9

3,00

2

O

IO DE

EDFÍC

3,00

RAÇÃ
EXPLO

10,50

3,00

17
16

6
8

24

3,00
18

15

E
INAS
OFIC ZÉNS
ARMA

7,55

24
14
7

12

13
12

3,00

23

3,00
11
10
11

19
20

10
22

21

Revisão

Descrição

Rúbrica

Data

DONO DE OBRA:

PROJETISTA:

ESPECIALIDADE:

ARQUITETURA PAISAGISTA
ARQUITETA PAISAGISTA NATACHA CHUMBO

PROJETO:

EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA E.T.A.R. DE FARO-OLHÃO
DESIGNAÇÃO DO DESENHO:

3,00

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da ETAR e das Áreas Verdes Exteriores
ZONAMENTO DA REDE DE REGA
SUBSTITUI DES. Nº

NOME

DATA

PROJETOU

NPb

05.2016

SUBSTITUÍDO POR DES. Nº

DESENHOU

NPb

05.2016

FORMATO

VERIFICOU

NPb

05.2016

FASE DO PROJECTO

ESCALAS:
A1
EXECUÇÃO

1/500

DESENHO Nº:

AP 06.0
PRO-00.AP

xx

LEGENDA (IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS / ZONAS)

N

11.

REACTOR BIOLÓGICO;

21.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCORRÊNCIAS;

12.

CANAL DE SAÍDA DO REACTOR E BUFFER DE ÁGUA TRATADA;

22.

MEDIÇÃO DE CAUDAL FINAL;

13.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA;

23.

PÓRTICO POR OC PARA SUPORTE DO COLECTOR DE DESODRIZAÇÃO;

14.

GALERIA DOS FILTROS DE AREIA E DESINFECÇÃO UV;

24.

SALAS DE QUADROS ELÉCTRICOS;

BACIA PARA CONTENTORES;

15.

FILTROS DE AREIA E DEPÓSITO DE ÁGUA TRATADA ;

25.

GERADOR DE EMERGÊNCIA.

6.

CAIXA DE REPARTIÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL:

16.

DEPÓSITOS DE REAGENTES;

7.

EDIFÍCIO DO TRATAMENTO PRELIMINAR;

17.

TORRES DE DESODORIZAÇÃO;

8.

EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS;

18.

ED. VENTILADORES DA DESODORIZAÇÃO E BOMBAGEM A FILTRAÇÃO;

9.

SILOS DE LAMAS DESIDRATADAS;

19.

DEPÓSITO TAMPÃO DE LAMAS;

10.

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO;

20.

ESPESSADORES DE LAMAS E BOMBAGEM DE LAMAS A DESIDRATAÇÃO;

1.

ENTRADA NA E.T.A.R.;

2.

BÁSCULA PARA PESAGEM DE CAMIÕES

3.

ED. PRÉ-FABRICADO DOS TRANSFORMADORES E QGBT;

4.

POSTO DE SECCIONAMENTO;

5.

3,00

25
1

4

3

3,00

5
9

3,00

2

O

IO DE

EDFÍC

3,00

RAÇÃ
EXPLO

10,50

3,00

17
16

6

CM

8
24

3,00

E
INAS
OFIC ZÉNS
ARMA

RA

18

15

7,55

24
14

12

A'

7

13
12

3,00
C

A

23

B'

B

3,00

C

11
10
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19
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10

C'
B'

22

A'

21

Revisão

Descrição

Rúbrica

Data

DONO DE OBRA:

SEBE ARBUSTIVA DE ENQUADRAMENTO

PROJETISTA:

ESPECIALIDADE:

ARQUITETURA PAISAGISTA

MODULO A
ARQUITETA PAISAGISTA NATACHA CHUMBO

PROJETO:

MODULO B

EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA E.T.A.R. DE FARO-OLHÃO

MODULO C

3,00
MODULO A'
MODULO B'

DESIGNAÇÃO DO DESENHO:

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da ETAR e das Áreas Verdes Exteriores
PLANO DE PLANTAÇÃO

MODULO C'

MODULO CM
MODULO RA

SUBSTITUI DES. Nº

NOME

DATA

PROJETOU

NPb

05.2016

SUBSTITUÍDO POR DES. Nº

DESENHOU

NPb

05.2016

FORMATO

VERIFICOU

NPb

05.2016

FASE DO PROJECTO

ESCALAS:
A1
EXECUÇÃO

1/500

DESENHO Nº:

AP 07.0
PRO-00.AP

Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução da ETAR de Faro - Olhão
Anexos
Águas do Algarve, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

ANEXO 4
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Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução da ETAR de Faro - Olhão
Anexos
Águas do Algarve, S.A.

Servidões Militares

Estação de Tratamento de Águas Residuais

Desafectação do Domínio Público Marítimo

Esgotos: Ponto de descarga

Área Portuária

Extrato Carta Militar Série M888

Área do Aeroporto

Escala: [Scale]
1:5000

Planta de Condicionantes - Servidões Administrativas e Outras
de utilidade pública, ao uso dos solos
Observações: Restrições
[Obs]

[LowerRightX]

Servidão Aeronáutica DL 51/80 de 25 Março

-295043.67
[LowerRightY]
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21197.38
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MIGUEL VALENTE RAMOS
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cn=PEDRO MIGUEL VALENTE RAMOS
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Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de
Águas Residuais de Faro e Olhão - ETAR
Descrição: [Descrição]

Utilizador: mvictorio
[User]
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Servidões Militares

Estação de Tratamento de Águas Residuais

Desafectação do Domínio Público Marítimo

Esgotos: Ponto de descarga

Área Portuária

Extrato Carta Militar Série M888

Área do Aeroporto

Escala: [Scale]
1:5000

Planta de Condicionantes - Servidões Administrativas e Outras
de utilidade pública, ao uso dos solos
Observações: Restrições
[Obs]
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RAMOS
Dados: 2015.01.30 16:38:29 Z

Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de
Águas Residuais de Faro e Olhão - ETAR
Descrição: [Descrição]

Utilizador: mvictorio
[User]
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VALENTE
RAMOS

2

Desenho

20348.58
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-293699.19
[UpperLeftY]

Extrato Carta Militar Série M888

Estação de Tratamento de Águas Residuais

Esgotos: Ponto de descarga

Agrícola Nacional
Observações: Reserva
[Obs]

[LowerRightX]

Reserva Agrícola Nacional
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Águas Residuais de Faro e Olhão - ETAR
Descrição: [Descrição]

Utilizador: mvictorio
[User]

PEDRO
MIGUEL
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RAMOS
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Extrato Carta Militar Série M888

Estação de Tratamento de Águas Residuais

Esgotos: Ponto de descarga

Agrícola Nacional
Observações: Reserva
[Obs]
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serialNumber=BI081446411,
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RAMOS
Dados: 2015.01.30 16:40:04 Z

Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de
Águas Residuais de Faro e Olhão - ETAR
Descrição: [Descrição]

Utilizador: mvictorio
[User]

PEDRO
MIGUEL
VALENTE
RAMOS

2

Desenho

20348.58
[UpperLeftX]
-293699.19
[UpperLeftY]

Parque Natural da Ria Formosa

Extrato Carta Militar Série M888

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Cabeceiras de Linhas de Água

Áreas com Risco de Erosão Superficial

Áreas com Risco de Erosão por Deslizamento

Áreas de Infiltração Máxima

Cordão Dunar

Faixa de Protecção à Laguna

Laguna

Faixa de Protecção às Ribeiras

Praias

PPAR

Ecológica Nacional
Observações: Reserva
[Obs]

Esgotos: Ponto de descarga

[LowerRightX]

REN Faro Ocorrências

-295043.67
[LowerRightY]

Estação de Tratamento de Águas Residuais

21197.38

Legenda

Escala: [Scale]
1:5000
Impressão: 2015-01-28
[Date]

Assinado de forma digital por PEDRO
MIGUEL VALENTE RAMOS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Assinatura Qualificada do
Cidadão, sn=VALENTE RAMOS,
givenName=PEDRO MIGUEL,
serialNumber=BI081446411,
cn=PEDRO MIGUEL VALENTE RAMOS
Dados: 2015.01.30 16:40:56 Z

Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de
Águas Residuais de Faro e Olhão - ETAR
Descrição: [Descrição]

Utilizador: mvictorio
[User]

PEDRO
MIGUEL
VALENTE
RAMOS

1

Desenho

20348.58
[UpperLeftX]
-293699.19
[UpperLeftY]

Parque Natural da Ria Formosa

Extrato Carta Militar Série M888

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Cabeceiras de Linhas de Água

Áreas com Risco de Erosão Superficial

Áreas com Risco de Erosão por Deslizamento

Áreas de Infiltração Máxima

Cordão Dunar

Faixa de Protecção à Laguna

Laguna

Faixa de Protecção às Ribeiras

Praias

PPAR

Ecológica Nacional
Observações: Reserva
[Obs]

Esgotos: Ponto de descarga

[LowerRightX]

REN Faro Ocorrências

-295043.67
[LowerRightY]

Estação de Tratamento de Águas Residuais

21197.38

Legenda

Escala: [Scale]
1:5000
Impressão: 2015-01-28
[Date]

Assinado de forma digital por
PEDRO MIGUEL VALENTE RAMOS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Assinatura Qualificada do
Cidadão, sn=VALENTE RAMOS,
givenName=PEDRO MIGUEL,
serialNumber=BI081446411,
cn=PEDRO MIGUEL VALENTE
RAMOS
Dados: 2015.01.30 16:41:40 Z

Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de
Águas Residuais de Faro e Olhão - ETAR
Descrição: [Descrição]

Utilizador: mvictorio
[User]

PEDRO
MIGUEL
VALENTE
RAMOS

2

Desenho

20348.58
[UpperLeftX]
-293699.19
[UpperLeftY]

Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução da ETAR de Faro - Olhão
Anexos
Águas do Algarve, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

ANEXO 5
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA FASE DE CONSTRUÇÃO (PGA)

T01316_2_v2

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

T01316_2_v2

Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução da ETAR de Faro - Olhão
Anexos
Águas do Algarve, S.A.

DONO DA OBRA:

ÁGUAS DO ALGARVE, S.A
Morada: Rua do Repouso, nº 10, 8000-302 Faro
Telefone: 289 899 070
Fax: 289 899 079
E-mail: geral@aguas do algarve.pt

EMPREITADA:
CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR
DE FARO-OLHÃO

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
MAIO 2016

ENTIDADE EXECUTANTE:

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

1/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

PREPARAÇÃO

VERIFICAÇÃO

VALIDAÇÃO TÉCNICA

APROVAÇÃO

ENTIDADE EXECUTANTE

DIRECTOR TÉCNICO DA EMPREITADA

COORDENAÇÃO DE
AMBIENTE EM OBRA

DONO DA OBRA

09/05/2016

09/05/2016

Rute Jorge

Carlos Simões

REV.

00

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

01

02

03

DESCRIÇÃO

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

2/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

DISTRIBUIÇÃO DO DOCUMENTO

EXEMPLAR N.º

ENTIDADE

FUNÇÃO

NOME

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

3/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

ÍNDICE
1

DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS ............................................................................................................................... 8

2

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................................... 10

3

ORGANIZAÇÃO DO PGA ........................................................................................................................................ 10

4

DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................................................................. 11
4.1

APLICABILIDADE .......................................................................................................................................................................................... 11

4.2

CONTAGEM DE PRAZOS............................................................................................................................................................................. 11

4.3

ALTERAÇÕES AO PGA .................................................................................................................................................................................. 11

4.4

ENTREGA DO PGA ..................................................................................................................................................................................... 12

5

RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................................ 12
5.1

DONO DA OBRA ......................................................................................................................................................................................... 13

5.2

PROJETISTA.................................................................................................................................................................................................. 13

5.3

ENTIDADE EXECUTANTE ............................................................................................................................................................................. 13

5.4

FISCALIZAÇÃO ............................................................................................................................................................................................. 14

6

BASES PARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGA ............................................................................ 14
6.1

PRINCÍPIOS .................................................................................................................................................................................................. 14

6.2

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL ........................................................................................................................................................ 15

6.3

RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA ENTIDADE EXECUTANTE.................................................................................................... 16

6.4

PLANO DE FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES ................................................................................ 18

6.5

LICENCIAMENTO E ALVARÁS ..................................................................................................................................................................... 19

6.6

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA ..................................................................................................................................................................... 19
6.6.1

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA OBRA ......................................................................................................................................... 19

6.6.2

CARACTERÍSTICAS DA OBRA........................................................................................................................................................... 20

6.6.3

DESCRIÇÃO GERAL DOS TRABALHOS A EXECUTAR ....................................................................................................................... 21

PROJETO DE EXECUÇÃO ................................................................................................................................................................................... 21
CONSTRUÇÃO CIVIL ......................................................................................................................................................................................... 23

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

4/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

PROCESSO E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ....................................................................................................................................... 25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTRUMENTAÇÃO ............................................................................................................................................. 25
COMISSIONAMENTO, PRÉ-ARRANQUE E ARRANQUE .................................................................................................................................. 26
6.6.4

PLANO DE TRABALHOS.................................................................................................................................................................... 27

6.6.5

MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA OBRA.............................................................................................................. 27

6.6.6

MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS ..................................................................................................................................... 27

6.6.7

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS ................................................................................................................................. 28

6.6.8

LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ESTALEIRO ........................................................................... 28

6.6.9

CARACTERÍSTICAS DE PERIGOSIDADE DOS PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS...................................................................... 29

6.7

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS ............................................................................................... 30

6.8

LEVANTAMENTO AMBIENTAL .................................................................................................................................................................... 30
6.8.1

EM GERAL (EM OBRA E ESTALEIRO) .............................................................................................................................................. 30

6.8.2

EM PARTICULAR (EM OBRA E ESTALEIRO) .................................................................................................................................... 33

6.9

MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS – FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À

EXECUÇÃO DAS OBRAS .......................................................................................................................................................................................... 35

6.10

MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS – FASE DE CONSTRUÇÃO............ 36

6.10.1

IMPLANTAÇÃO DOS ESTALEIROS E PARQUES DE MATERIAIS ................................................................................................ 37

6.10.2

DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS ............................................................................................................ 38

6.10.3

ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS ......................................................................................................................... 38

6.10.4

CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS ......................................................................................................................... 40

6.10.5

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA ..................................................................................... 41

6.10.6

GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS................................................................................................................... 43

6.10.7

POPULAÇÃO ENVOLVENTE........................................................................................................................................................ 44

6.10.8

ACOMPANHAMENTO E SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO ......................................................................... 45

6.10.9

PAISAGEM ................................................................................................................................................................................... 47

6.10.10

ALTERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS ................................................................................................................................................ 47

6.10.11

TRANSPORTE DE CARGAS, CIRCULAÇÃO DE VIATURAS ......................................................................................................... 48

6.10.12

CONSUMO DE ÁGUA ................................................................................................................................................................. 50

6.10.13

CONSUMO DE ENERGIA ............................................................................................................................................................ 50

6.10.14

CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS..................................................................................................................................... 50

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

5/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

6.10.15

EFLUENTES LÍQUIDOS /ALTERAÇÕES À QUALIDADE DA ÁGUA ............................................................................................. 52

6.10.16

ALTERAÇÕES DO USO DO SOLO ............................................................................................................................................... 55

6.10.17

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR ........................................................................................................................................ 57

6.10.18

GESTÃO DE RESÍDUOS ............................................................................................................................................................ 58

6.10.19

PRODUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES ....................................................................................................................................... 62

6.10.20

CONTROLO OPERACIONAL ....................................................................................................................................................... 65

6.11

MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS – FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS

OBRAS

67

7

MONITORIZAÇÃO ........................................................................................................................................................ 68
7.1

PLANO DE MONITORIZAÇÃO .......................................................................................................................................................... 68
7.1.1

HIDROGEOLOGIA (RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS) .......................................................................................................... 68

7.1.2

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA ....................................................................................................... 69

7.1.3

BIOLOGIA E ECOLOGIA .................................................................................................................................................................... 74

7.1.4

QUALIDADE DO AR .......................................................................................................................................................................... 75

7.1.5

RUÍDO ............................................................................................................................................................................................... 78

8

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 80

9

PREVENÇÃO E CONTROLO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ............................................................................................. 81

ANEXOS:
ANEXO 1 - MODELOS
MOD – REGISTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS
MOD – PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS
MOD – REGISTO DAS ALTERAÇÕES APROVADAS DE DOCUMENTOS
MOD – CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS
MOD – REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
MOD – NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

6/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

MOD – REGISTO DE MOVIMENTO DE RESÍDUOS
MOD – REGISTO DAS REVISÕES DO PGA
MOD – DECLARAÇÃO DE RECEÇÃO DO PGA NO INÍCIO DA EMPREITADA
MOD – DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PGA NA RECEÇÃO PROVISÓRIA
MOD - VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL - EMISSÕES SONORAS PARA O AMBIENTE DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR
ANEXO 2 - MODELOS PREENCHIDOS
ANEXO 3 - POLÍTICA AMBIENTAL DA OBRA
ANEXO 4 - ORGANOGRAMA
ANEXO 5 - PLANO DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
ANEXO 6 - LICENÇAS / ALVARÁS / AUTORIZAÇÕES
ANEXO 7 - PLANO DE TRABALHOS
ANEXO 8 - MÃO DE OBRA
ANEXO 9 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
ANEXO 10 - PLANTA DO ESTALEIRO
ANEXO 11 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS E MODOS DE CONTROLO
ANEXO 12 - ESTUDOS E MONITORIZAÇÕES AMBIENTAIS
ANEXO 13 - GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS
ANEXO 14 – PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

Informação sobre o Documento
Entidade Executante

OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

Dono de Obra

ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

Descrição do Documento
Versão
Autor – Técnica de Ambiente
Director Técnico da Empreitada
Representante da Entidade Executante
Data

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

00

RUTE JORGE

CARLOS SIMÕES

CARLOS SIMÕES

MAIO 2016

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

7/102

DONO DA OBRA:

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

Ed. / Rev.

Pág:

01 / 00

8/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

1 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

AdA: Águas do Algarve, S.A.
APA: Agência Portuguesa do Ambiente
Acidente: Acontecimento não planeado do qual resulta um dano pessoal ou material.
Ambiente: Envolvente na qual a empresa Águas do Algarve, S.A.e seus prestadores de serviços) opera,
incluindo o Ar, a Água, o Solo, os Recursos Naturais, a Flora, a Fauna, os Seres Humanos, e as suas Interrelações. Neste contexto, a envolvente vai do interior da organização ao sistema global.
Aspetos Ambientais: Características das atividades, produtos e/ou serviços da organização com probabilidade de interagirem com o Ambiente (por exemplo provocar emissões de poluentes gasosos, descargas de efluentes para esgoto, formação de resíduos, consumo de matérias-primas, contaminação de solos ou aquíferos, consumo de embalagens, ruído, odor, uso do solo, efeitos sociais e económicos e efeitos na saúde humana). Um aspeto ambiental significativo tem, ou pode ter, um impacte ambiental significativo.
Aspetos Ambientais controláveis: aspetos ambientais causados pelas atividades da empresa nas suas
instalações ou outras sob a sua responsabilidade, por colaboradores próprios ou externos. Aspetos de
atividades sobre as quais existe controlo de gestão;
Aspetos ambientais influenciáveis: aspetos ambientais potencialmente decorrentes ou incrementados
pelas atividades da empresa, e sobre as quais não existe controlo de gestão, mas sobre os quais a empresa pode exercer alguma influência. Exemplos: os aspetos associados a produção de materiais, energia
ou água consumidos pela empresa, atividades de fornecedores e subcontratados, etc..
DO: Dono da Obra.
EE: Entidade Executante (na aceção do Decreto-Lei n.º 273/2003)
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Gestão de Resíduos: Operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, incluindo a monitorização dos locais de descarga após o encerramento das respetivas
instalações, bem como o planeamento dessas operações.
Impacte Ambiental: Qualquer alteração no Ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, das atividades, produtos e/ou serviços da empresa.
Incidente: Acontecimento em que não ocorram danos para a saúde, ferimentos, danos materiais ou
qualquer perda mas que tem potencial de resultar em acidente.
Partes interessadas: Grupos ou particulares preocupados ou afetados pelo desempenho ambiental da
empresa, tais como o Grupo AdP, a população, os clientes, colaboradores, entidades oficiais, etc..
PGA: Plano de Gestão Ambiental;
PPGRCD: Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
Prestador de Serviços: Entidade externa contratada pela empresa Águas do Algarve, S.A.para a realização de trabalhos.
Resíduo: Qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de
se desfazer, nomeadamente os definidos na Lista Europeia de resíduos (LER);
Resíduos de construção e demolição (RCD): resíduos provenientes de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações;
Subcontratados: todos os subempreiteiros, incluindo os de cedência de mão de obra ou de equipamento, trabalhadores independentes, prestadores de serviços e, nos casos aplicáveis, as respetivas sucessivas
cadeias de subcontratação.
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2 INTRODUÇÃO

O presente Plano de Gestão Ambiental (PGA) pretende estabelecer as linhas de orientação para a identificação e avaliação dos Aspetos e Impactes Ambientais associados à obra “Conceção/Construção da
ETAR de Faro-Olhão” e as principais medidas de atuação para as diferentes fases do processo (transição
da fase de projeto para a fase de construção, fase de construção e fase de desativação da obra) permitindo a gestão racional dos Aspetos Ambientais, bem como a proteção do Meio Ambiente circundante.
Este documento constitui o PGA a utilizar desde a fase de execução de projeto até à fase de obra, inclusivé).
A implementação do PGA assenta na definição de responsabilidades, formação e sensibilização dos principais intervenientes na área ambiental.
Em consequência da responsabilidade ambiental inerente à atividade do consórcio, associada ao facto
de a empresa Águas do Algarve, S.A. ser Dono de Obra, a realização de infraestruturas serão acompanhadas por um Plano de Gestão Ambiental, o qual assegurará o cumprimento da legislação aplicável,de
requisitos normativos das boas práticas ambientais e dos requisitos contratualmente estabelecidos.
3 ORGANIZAÇÃO DO PGA

Este documento é constituído por um Documento Base e por um Apêndice que inclui o conjunto de
anexos. O documento base corresponde ao desenvolviemnto do PGA apresentado na fase de concurso
pelo Dono de Obra. O apêndice inclui, informações de apoio à implementação do PGA em fase de obra e
os elementos a elaborar e manter pelo Responsável Ambiental.
No Anexo 1 apresentam-se os modelos referidos ao longo do PGA os quais poderão ser utilizados tal
como se apresentam ou como referência para o desenvolvimento de modelos próprios, tendo estes que,
obrigatoriamente possuir no mínimo a informação contida nos mesmos. Os referidos modelos, quando
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preenchidos, servirão de evidência do cumprimento do estabelecido no PGA da obra e deverão constar
do arquivo de documentação da mesma
4 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 APLICABILIDADE

Este plano aplica-se a todas as atividades desenvolvidas para a emprea Águas do Algarve, S.A. na execução da obra “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão“ por projetistas, empreiteiros, subempreiteiros, Fiscalização e demais intervenientes na mesma.
No caso de obras públicas, dada a obrigatoriedade legal do projeto de execução ser acompanhado de
um PPGRCD, o PGA considera este e outros documentos específicos da empreitada em consideração.
Sempre que aplicável, alguns dos elementos solicitados ao longo deste documento podem ser apresentados utilizando os recursos já previstos no Plano de Segurança e Saúde (PSS), devendo ser feita referência a esse facto.
4.2 CONTAGEM DE PRAZOS

Salvo nos casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento referem-se
a dias úteis, excluindo-se portanto, Sábados, Domingos e Feriados, independentemente do consórcio
estar autorizada a trabalhar nesses dias. Por outro lado, sempre que o início da contagem dos prazos
indicados neste documento seja a data de consignação da empreitada, pretende significar-se esta ou, se
aplicável, a data da primeira consignação parcial.
4.3 ALTERAÇÕES AO PGA

O consórcio colocará à consideração da Fiscalização ou Dono de Obra quando aplicável, todas as alterações que pretendemos efetuar ao PGA aprovado. Essas alterações serão devidamente registadas e mantidas.

DONO DA OBRA:

Ed. / Rev.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

01 / 00

Pág:
12/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

Os registos de alterações serão efetuados com recurso aos modelos constantes no Anexo I do PGA, ou
outro desde que previamente aprovado pela Fiscalização ou Dono de Obra quando aplicável.
4.4 ENTREGA DO PGA

O consórcio apresentará a declaração modelo "Declaração de Receção do PGA no Início da Empreitada",
no Anexo 1 do PGA, e integrá-la-á no início deste documento.

Concluídos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, o consórcio entregará, no
ato da Receção Provisória (ou da última receção provisória, se aplicável) à Fiscalização, e esta ao Dono da
Obra, o PGA organizado nos termos previstos, ficando com uma cópia para ser utilizada caso haja lugar a
trabalhos durante o prazo de garantia.

Este facto será registado no Auto da Receção Provisória, anexando-se declaração, conforme o modelo
"Declaração de entrega do PGA na receção provisória", incluído no Anexo 1 do PGA, devidamente preenchida e assinada por todos os elementos previstos. Uma cópia dessa declaração será incluída no Anexo 2 do PGA.

Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, o consórcio obriga-se a proceder à
sua realização de acordo com o estipulado no PGA e a planear e implementar as medidas necessárias,
bem como a promover a integração dos elementos desenvolvidos no PGA, sempre que se justifique. No
final desses trabalhos entregará à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, os complementos ao
PGA elaborados, incluindo registos para serem anexados ao PGA da empreitada em poder do Dono da
Obra.
Estes documentos serão incluidos na Compilação Técnica da obra.
5 RESPONSABILIDADES

A Gestão Ambiental é da responsabilidade das seguintes entidades:

DONO DA OBRA:

Ed. / Rev.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
ENTIDADE EXECUTANTE:

01 / 00

Pág:
13/102

EMPREITADA: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
DONO DA OBRA: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
ENTIDADE EXECUTANTE: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

•

Dono de Obra,

•

Projetista;

•

Entidade Executante;

•

Fiscalização.

5.1 DONO DA OBRA

•

Fornece o PGA tipo e a restante documentação de caracter ambiental aplicável, nomeadamente
EIA, pareceres de entidades competentes, etc.

•

Aprova o PGA do Projetista (incluindo PPGRCD).

•

Aprova o PGA da Entidade Executante sob proposta da Fiscalização.

5.2 PROJETISTA

•

Adapta o PGA-tipo à empreitada, ao CE e à legislação aplicável.

•

Efetua a identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais em fase de projeto e define
os modos de gestão associados.

•

Desenvolve o PPGRCD, de acordo com o modelo da APA, especificidades da Obra em questão e
demais exigencias do presente documento.

•

Elabora projetos de especialidade relacionados com o ruído, ambiente térmico, revegetação e outros aplicáveis.

5.3 ENTIDADE EXECUTANTE

•

Elabora e implementa o PGA da obra por forma a responder aos requisitos do DO (PGA-tipo, CE,
etc) e legislação em vigor.

•

Executa tarefas, efetua registos e arquiva os documentos para posterior compilação técnica, mantendo o PGA organizado e atualizado sendo que o Dono da Obra e a Fiscalização têm direito de
acesso ao mesmo sempre que entenderem, podendo solicitar cópias no todo ou em parte, a
qualquer momento.
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•

A EE deverá fazer prova do cumprimento do estabelecido no PGA à Fiscalização, ao DO e/ou a
outras entidades externas autorizadas pelo DO, nomeadamente em auditorias;

•

Elaborar relatórios mensais a apresentar até ao 5.º dia útil do mês seguinte ao que o relatório diz
respeito;

•

Monitorizar os itens da Declaração de Impacto Ambiental (DIA).

5.4 FISCALIZAÇÃO

•

Efetua e evidencia, neste âmbito, o controlo do cumprimento do PGA, nomeadamente através da
apresentação dos relatórios mensais. Caso haja lugar a AIA, o relatório deverá ser autónomo, caso
contrário poderá ser incluído no relatório da Fiscalização num capítulo correspondente ao controlo ambiental.

•

Analisa e aprova o PGA proposto pela EE.

•

Assegura ainda a componente do PGA referente ao PPGRCD que tem implicações legais para o
DO, com especial relevância para a receção provisória.

•

Assegura que a compilação técnica inclui o histórico ambiental da obra.

•

Após a entrega do PGA da obra pela EE, a Fiscalização deverá pronunciar-se sobre a adequabilidade do mesmo no prazo definido pelo Dono da Obra.

6 BASES PARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGA
6.1 PRINCÍPIOS

A atuação dos intervenientes na Empreitada deverá ser pautada pelos seguintes principios:
•

cumprir toda a legislação, nacional e comunitária, regulamentos, normas ou requisitos ambientais
aplicáveis às atividades a desenvolver na obra;

•

ter presente e aplicar os princípios da Prevenção da Poluição;

•

identificar e avaliar os Aspetos e Impactes Ambientais associados às atividades desenvolvidas,
produtos utilizados e serviços e planear as medidas preventivas necessárias;
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•

utilizar materiais e técnicas sustentáveis, preferindo materiais menos perigosos e mais eficientes
(utilização de menores quantidades para o mesmo fim) e utilizando técnicas com um menor número de impactes ambientais associados e em que o risco de ocorrência de acidentes ambientais
seja minimizado;

•

privilegiar a utilização de materiais reciclados, a redução dos consumos, a reutilização e reciclagem de resíduos face à sua eliminação, nos termos da legislação em vigor e do PPGRCD;

•

utilizar equipamentos em bom estado de conservação e em cumprimento de toda a legislação
aplicável;

•

implementar

medidas

de

prevenção

de

poluição

e

dispor

de

mecanis-

mos/procedimentos/materiais para atuação em caso de acidente ou emergência ambiental;
•

registar as ações implementadas de modo a evidenciar a sua preparação e execução;

•

reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, que deverão ser motivados e envolvidos na
implementação e desenvolvimento das medidas preventivas planeadas e deverão estar preparados para a execução das medidas corretivas que possam vir ser necessárias;

•

encorajar os trabalhadores a identificar e comunicar todas as situações em que o princípio da
prevenção da poluição ou da ecoeficiencia possam estar em causa;

•

promover as ações necessárias dando instruções adequadas aos trabalhadores, para que sejam
compreendidas por todos as ações a implementar e assim assegurar o cumprimento do PGA;

•

alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações planeadas,
tendo em conta o estado de evolução da técnica.

6.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL

Até 11 (onze) dias após a consignação, o consórcio organizará uma compilação (dossier ou suporte informático, a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra) devidamente identificada, que contenha de forma
organizada um índice do seu conteúdo e a legislação e regulamentação aplicável, bem como os requisitos associados a monitorizar periodicamente, mantendo esta listagem e respetivo conteúdo atualizados
e permanentemente disponíveis no estaleiro da empreitada para consulta, sempre que necessário.
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Relativamente às normas e documentos de harmonização aplicáveis ao setor deverão ser, igualmente
tidas em consideração e organizadas conforme o acima descrito.
A resolução de situações fora deste contexto deverá, pois, conduzir a uma pesquisa mais completa.
6.3 RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA ENTIDADE EXECUTANTE
O consórcio é responsável pela implementação das ações descritas neste documento e pelo zelo do

cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável;
Para a implementação e acompanhamento do Plano de Gestão Ambiental, o consórcio nomeará um
Responsável Ambiental que terá a seu cargo as seguintes funções:
-

Acompanhar e verificar a implementação das medidas de minimização previstas;

-

Definir e corrigir, sempre que necessário, os procedimentos relacionados com a aplicação e controlo das medidas de minimização e com a Gestão Ambiental do estaleiro;

-

Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subempreiteiros para a importância concreta da
implementação das medidas propostas no Plano de Gestão Ambiental;

-

Organizar e manter atualizado o sistema de registos ambientais;

-

Executar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, assegurando o
cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas aplicáveis constantes
da legislação aplicável;

-

Registar a ocorrência de quaisquer desvios na execução das medidas relativamente ao preconizado no Plano de Gestão Ambiental, em documento aprovado antecipadamente pela Fiscalização
ou Dono de Obra, quando aplicável;

-

Analisar e manter o arquivo dos incidentes registados na obra e enviar estes registos à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, colaborando com esta(s) entidade(s) na preparação das
ações preventivas necessárias;

-

Dar conhecimento ao Diretor Técnico da Obra, à Fiscalização e ao Dono de Obra, de todas as dificuldades sentidas na implementação das medidas de minimização previstas;
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-

Elaborar, sempre que solicitado pelo Dono de Obra/Fiscalização, relatórios de progresso relativos
à implementação do Plano de Gestão Ambiental;

-

Manter atualizada a versão do Plano de Gestão Ambiental disponível na obra;

-

Comunicar com as entidades interessadas no desenvolvimento dos trabalhos e com a população
em geral, sempre que o Dono de Obra solicitar.

O consórcio estabelecerá objetivamente o organograma funcional nominal identificando os meios hu-

manos afetos à empreitada, com indicação sobre este das respetivas percentagens de afetação à empreitada em causa ou inclusão de uma nota nesse organograma referindo que nos casos em que não se especifica a percentagem de afetação de qualquer pessoa incluída no mesmo, significa que se encontra
afeta a tempo inteiro na presente empreitada.
Cabe ao consórcio identificar e integrar no organograma os meios humanos afetos à gestão e controlo
da Gestão Ambiental, atendendo ao estabelecido no Caderno de Encargos. No conjunto, devem ser
identificadas todas as pessoas necessárias para preparar e organizar os documentos a desenvolver/complementar o PGA e acompanhar e garantir a sua implementação, incluindo todo o pessoal de
enquadramento até pelo menos ao nível de chefe de equipa.
É competência do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as funções que cada posição do
citado organograma desempenha na empreitada, incluindo nestas as relativas à Gestão Ambiental tendo
em conta o estabelecido no caderno de encargos e neste PGA. Sem prejuízo das responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este assegurará toda e qualquer função relacionada com a Gestão Ambiental que não seja cometida a outrem.
Os projetos, planos e procedimentos relativos à Gestão Ambiental devem ser preparados e verificados,
em conjunto, por técnicos com formação na área do ambiente e na área de construção, de acordo com
as respetivas especialidades. Quanto aos registos de verificação do preconizado nos projetos, planos e
procedimentos devem ser efetuados pelos encarregados responsáveis por cada frente de trabalho.
Os responsáveis por cada atividade devem possuir formação e experiência adequada de forma a garantir
o bom desempenho das funções atribuídas. A Entidade Executante/consórcio apresentará ao Responsável Ambiental o citado organograma funcional. Caso algum dos elementos desse organograma seja dife-
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rente do apresentado na proposta, deverá a Entidade Executante apresentar, nos termos do caderno de
encargos, o processo de pedido de autorização de substituição, incluindo o respetivo currículo.
Durante todo o período da obra, o consórcio deverá afixar no estaleiro de apoio, em local bem visível, o
organograma funcional em vigor. Para além disso, o Responsável Ambiental arquivará no Anexo 4 do
PGA, cópias dos organogramas funcionais datados e aprovados para a realização da empreitada e bem
assim a definição de funções.
6.4 PLANO DE FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES

O plano de formação e informação dos trabalhadores tem de assegurar as necessidades básicas de formação e informação dos trabalhadores, tendo sempre em conta as funções que desempenham e os postos de trabalho que os mesmos ocupam.
Para tal, o Responsável Ambiental identificará as necessidades de formação dos colaboradores na área
da Gestão Ambiental, partindo-se para a elaboração do plano de formação, o qual será posto em prática
no início e ao longo da obra, através de ações de formação interna ou externa. Deverá ser dado conhecimento a todos os colaboradores envolvidos, da Identificação e Avaliação dos Aspetos e Impactes Ambientais da empreitada, bem como dos modos de gestão associados. Este plano através de ações adequadas proporcionará condições viradas para a formação específica de trabalhadores, promover ações
de sensibilização para a generalidade dos trabalhadores, calendarizar reuniões periódicas por grupos de
trabalhadores, entre outras.
Complementarmente às ações de formação, deverão ser implementados diversos meios de sensibilização dos trabalhadores – ex.: informação afixada e distribuída em mão, difusão de informação ambiental.
Os objetivos da sensibilização ambiental são os de transmitir a importância da atuação em conformidade
com os compromissos ambientais da obra, os aspetos e impactes ambientais mais significativos das diversas atividades e as potenciais consequências ambientais do não cumprimento dos procedimentos
especificados.
No anexo 5 encontra-se o Plano de Formação e Sensibilização
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6.5

LICENCIAMENTO E ALVARÁS

No Anexo 6 deste PGA serão incluídas todas as licenças e alvarás ambientais emitidos por entidades,
públicas ou privadas, que se apliquem à obra em causa. A título de exemplo, sempre que aplicável:
•

Alvarás/licenças de operadores de gestão de resíduos (transportadores e destinatários);

•

Fornecimento de água para consumo e rejeição/recolha de águas residuais (contrato com a Câmara Municipal/serviços municipais ou particular; Licença para utilização de água de furo; Licença
de rejeição de águas residuais; Autorização de rejeição de águas residuais provenientes de fossas
sépticas);

•

Licença Especial de Ruído;

•

Origem de Inertes;

•

Armazenamento de Combustíveis;

•

Elementos necessários ao licenciamento dos RACs, nomeadamente: desenhos, materiais, ensaios.

6.6 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA
6.6.1

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA OBRA

A futura ETAR de Faro-Olhão irá situar-se no local da acual ETAR de Faro Nascente, no Concelho de Faro,
a cerca de 2 km a este da cidade de Faro, numa parcela no local do Sítio da Garganta, incluída na zona
lagunar da ria Formosa.
O acesso ao local é efetuado através de um caminho secundário de terra batida, que se desenvolve do
lado direito da EN125 (sentido Faro-Olhão, ao km 2).
A construção da nova instalação de tratamento permitirá desativar a atual ETAR de Faro Nascente, cuja
linha processual de tratamento consiste num sistema por lagunagem, que inclui tratamento preliminar
(gradagem e remoção de areias), seguido por uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa e uma lagoa
de maturação.
A nova ETAR de Faro-Olhão deverá ser implantada na zona mais a Norte do terreno da atual ETAR de
Faro Nascente, minimizando ao estritamente necessário a ocupação da área das lagoas existentes.
Sendo necessário ocupar o espaço onde se encontra a atual lagoa anaeróbia e, eventualmente, parte da
lagoa facultativa, os trabalhos irão incluir não só o esvaziamento e limpeza das referidas lagoas, abran-
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gendo a remoção das lamas, como também a deposição em destino final adequado das lamas e das
telas existentes no seu interior.
6.6.2

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

A presente empreitada tem por objeto a conceção-construção da ETAR de Faro-Olhão, que servirá populações nos municípios de Faro e Olhão, num total de 113.200 habitantes-equivalentes, incluindo:
•

Elaboração do projeto de execução

•

Execução da estação de tratamento de águas residuais de Faro-Olhão

•

Elaboração dos elementos a entregar em fase de RECAPE, conforme descrito na DIA da
nova ETAR de Faro-Olhão, com a exceção dos descritos na alínea b) da cláusula 51.1.1;

•

Elaboração do Plano de Segurança e Saúde;

•

Elaboração da Compilação Técnica;

•

Elaboração do Plano de Gestão Ambiental de Obra;

•

Implementação e observância das mediadas constantes da DIA, com exceção das descritas
na alínea b) da cláusula 51.1.1;

•

As actividades de Comissionamento;

•

As actividades de Pré-arranque;

•

A realização do Arranque.

A linha processual de tratamento concebida tem as seguintes características:
•

Linha líquida – Tratamento preliminar do caudal afluente constituído por 1 poço de grossos, seguido

de 2

linhas de gradagem grossa/tamisação

e de 2

linhas

desarenamento-
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desengorduramento em órgãos de betão. O tratamento preliminar inclui também a receção de
efluentes de fossas sépticas com a respetiva tamisação e desarenamento;
O efluente pré-tratado é enviado para um tanque de equalização distribuído por 2 células, a partir do qual é elevado, por bombagem, para o tratamento biológico, constituído por 2 linhas de
reatores de tecnologia Nereda®. A água decantada é enviada para um tanque de água tratada e
a partir deste tanque para a etapa de tratamento terciário, constituída por uma bateria de 4 filtros
e uma etapa de desinfeção por UV instalado em 2 canais de betão;
A partir do efluente tratado é produzida a água de serviço com recurso a desinfeção UV em reator fechado;
•

Linha sólida – Envio das lamas em excesso para o tanque de lamas e a partir deste para a etapa
de espessamento, a realizar em 2 espessadores gravíticos, seguido de 2 linhas de desidratação
por centrífugas e armazenamento em silo de lamas;

•

Linha gasosa – Recolha e tratamento, por via química, do ar viciado das salas associadas ao prétratamento e tratamento de lamas, tanque de equalização, EE intermédia, tanque de lamas, espessadores e EE de escorrências.

6.6.3

DESCRIÇÃO GERAL DOS TRABALHOS A EXECUTAR

PROJETO DE EXECUÇÃO

A elaboração e desenvolvimento do Projeto de Execução da ETAR de Faro-Olhão e dos desenhos de
pormenor, quer de construção civil, quer de montagem de equipamentos, foi uma das atividades mais
importantes a desenvolver, pois quanto maior for o seu grau de detalhe, mais fácil se torna a sua verificação e a deteção de eventuais erros ou omissões a tempo de serem corrigidas.
Do Projeto de Execução fazem parte diversos elementos, tais como a memória descritiva, as peças desenhadas e as fichas de características técnicas dos materiais de construção civil (ferro, betão, tubagens,
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materiais de impermeabilização de órgãos, pinturas exteriores, entre outros) e de equipamentos (mecânicos, eletromecânicos, elétricos e de instrumentação).
Para a elaboração destas peças do Projeto de Execução, antes de mais foi realizada uma revisão ao Projeto Base, isto implicou que fossem verificadas todas as condições e eventuais condicionalismos no local
de implantação da obra, que se iniciassem reuniões com o Dono da Obra e, contactos com terceiros e
entidades públicas.
Em seguida, foram revistos todos os dimensionamentos realizados em fase de concurso e que deram
origem ao Projeto Base, nomeadamente, o cálculo da linha piezométrica e o dimensionamento dos edifícios e órgãos, tendo por base o processo de tratamento preconizado, o dimensionamento dos elementos estruturais e a capacidade dos equipamentos previstos serem utilizados.
Após o dimensionamento, redesenhou-se a instalação e conferiu-se às peças desenhadas um maior grau
de detalhe, que permita iniciar o mais rapidamente possível os trabalhos no terreno, assim que as mesmas sejam validadas pela Fiscalização / Dono da Obra.
Durante a fase de elaboração do Projeto de Execução começou-se também a selecionar os potenciais
fornecedores dos materiais que virão a ser propostos à Fiscalização / Dono da Obra, ou seja, deu-se início à fase denominada por Procura.
Esta fase de Procura pressupõe a prévia consulta ao mercado de todos os materiais que virão a ser aplicados na instalação, seguida de uma análise técnico-económica tendo em atenção critérios tais como: a
adequabilidade às funções a que se propõem, as garantias de qualidade e fiabilidade a longo prazo, os
baixos consumos energéticos, a facilidade de manutenção e as garantias de assistência técnica após a
sua instalação.
Cumprida esta etapa serão elaboradas fichas técnicas, as quais conjuntamente com catálogos e outros
elementos necessários à correta apreciação por parte da Fiscalização e Dono da Obra, darão origem a
um Pedido de Aprovação de Produto.
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À medida que se vão definindo os materiais e equipamentos a aplicar, serão desenvolvidos e pormenorizados os projetos das especialidades. Por exemplo, assim que definidas as características das serralharias
e acabamentos, desenvolver-se-á o projeto de arquitetura, térmica e acústica. Logo que estejam definidas as características dos equipamentos, serão desenvolvidas as especialidades de instalações eletromecânicas e elétricas.
Durante a elaboração do Projeto de Execução, e de acordo com os métodos construtivos e materiais a
utilizar, serão desenvolvidos o Plano de Segurança e Saúde (PSS), o Plano de Gestão Ambiental (PGA) e o
Plano de Qualidade (PQ).
Para a elaboração dos projetos das várias especialidades o Consórcio dispõe de equipas de projetistas
multidisciplinares e vocacionadas para cada uma das especialidades, com longa experiência acumulada,
resultante da execução de Projetos de Obras semelhantes.
CONSTRUÇÃO CIVIL

Na especialidade de construção civil incluem-se todos os trabalhos relativos à construção física da obra,
modelação do terreno, construção de vias e acessos, infraestruturas e demais trabalhos. Entre eles incluem-se:
•

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro;

•

Piquetagem e implantação da obra;

•

Construção das estruturas provisórias para garantia do funcionamento hidráulico e processual da
actual ETAR;

•

Demolição das estruturas existente;

•

Desmatação e terraplanagens gerais;

•

Remoção e transporte a destino final autorizado dos produtos resultantes das plataformas e taludes;
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•

Execução dos movimentos de terras: escavações, regularizações e aterros;

•

Fundações;

•

Estruturas de betão armado e edifícios;

•

Alvenarias;

•

Revestimentos e pinturas;

•

Fornecimento, montagem e ensaios de tubagens e acessórios;

•

Serralharias e montagem de estruturas metálicas;

•

Drenagem das fundações;

•

Execução das fundações das tubagens;

•

Execução de câmaras de visita e câmaras de válvulas;

•

Fornecimento e colocação de canalização destinada a cabos de telecomando e sinalização;

•

Execução de câmaras de passagem dos cabos de telecomando e sinalização;

•

Execução das redes de drenagem pluvial;

•

Execução das redes de abastecimento de água;

•

Execução das redes de água de serviço;

•

Execução das redes de águas residuais;

•

Execução das redes de combate a incêndio;

•

Execução/reconstrução e reabilitação da vedação e portão de acesso;

•

Execução de arranjos exteriores (pavimentos, paisagismo, rede de rega);
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PROCESSO E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos inerentes à totalidade das etapas de tratamento incluídas no Projeto Base da ETAR.
Fazem parte também desta especialidade, todos os meios e acessórios necessários à operação correta
das instalações, incluindo ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo e
peças de reserva, para o período de “Arranque” e para o período adicional de 2 anos de funcionamento,
contados a partir da data de Receção Provisória.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTRUMENTAÇÃO

As atividades a desenvolver no âmbito da presente especialidade incluem o fornecimento e montagem
dos seguintes equipamentos e acessórios:
•

Posto de transformação;

•

Posto de seccionamento;

•

Grupo gerador de recurso;

•

Ramal de Média Tensão;

•

Equipamento de contagem;

•

Equipamento para compensação do factor de potência;

•

Quadros de baixa tensão;

•

Painel do aotónomo, incluindo autómato e programação;

•

Quadros eléctricos;

•

Rede de cabos eléctricos e respectivos caminhos de cabos interiores;

•

Caminhos de cabos no exterior;
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•

Iluminação e tomadas interiores;

•

Iluminação exterior;

•

Sistema de protecção contra descargas atmosféricas;

•

Rede estruturada;

•

Linhas telefónicas e sistema de telecontagem, telefones e fax;

•

Central de detecção e de instrusão e de extinção de incêndios;

•

Equipamento de CCTV;

•

Centro de comando;

•

Equipamento de projecção;

•

Supervisão.

COMISSIONAMENTO, PRÉ-ARRANQUE E ARRANQUE

O consórcio será responsável pelo “Comissionamento” do “Equipamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”
da ETAR.
Relativamente às infraestruturas hidráulicas, serão da responsabilidade da equipa de Construção Civil, os
ensaios de estanqueidade das tubagens enterradas, e da responsabilidade da equipa de Equipamentos
os ensaios das tubagens à vista.
A condução dos trabalhos nesta fase da obra está de acordo com o solicitado na Cláusula 56, do Caderno de Encargos.
De acordo com o disposto na Cláusula 59 do Caderno de Encargos, o Consórcio instruirá o pessoal de
operação e de manutenção que for designado pelo Dono da Obra, em todas as operações constantes do
Manual de Operação e de Manutenção, desde que tal pessoal lhe seja apresentado durante a fase de
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montagem e afinação do equipamento (“Comissionamento”) e durante os períodos de “Pré-Arranque” e
“Arranque”, conforme programa a acordar com a Fiscalização.
A Elaboração dos manuais de instruções de funcionamento e manutenção das instalações e dos equipamentos cumprirá o exigido na Cláusula 57 do Caderno de Encargos.
São ainda obrigações contratuais do Consórcio:
•

O fornecimento de todo o software dos autómatos e o respetivo código fonte, em suporte informático, incluindo lista de variáveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente
comentados;

•

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construídas (Telas Finais), elaborados de
acordo com a Cláusula 58 do Caderno de Encargos;

•

Despesas com a realização dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposição, as visitas às instalações fabris.

6.6.4

PLANO DE TRABALHOS

A Entidade Executante apresentou um plano de trabalhos pormenorizado que consta da proposta, e este
será apreciado pela Fiscalização/Responsável Ambiental, devendo este elemento propor alterações caso
verifique que existe simultaneidade de atividades incompatíveis em termos ambientais.
Após a sua aprovação, o Plano de Trabalhos bem como as suas futuras evoluções, devem encontrar-se
devidamente arquivados e identificados em obra (Anexo 7).
6.6.5

MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA OBRA

A Entidade Executante apresentou em fase de proposta o plano de mão, sendo este documento arquivado e identificado em obra (Anexo 8), após a sua aprovação.
6.6.6

MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

A Entidade Executante fornecerá à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, os métodos e os
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processos construtivos que irá utilizar nas atividades de construção a efetuar em obra, que os apreciará
sob a ótica da Gestão Ambiental. Estes deverão ir de encontro aos princípios de gestão dos RCD, nomeadamente na prevenção e redução, que da sua produção, quer da sua perigosidade, designadamente
por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo
substâncias perigosas e de forma a maximizarem a valorização de resíduos, designadamente por via da
utilização de materiais reciclados e recicláveis.
No caso de estar previsto no PPGRCD a utilização de RCD em obra, esta terá de ser efetuada em observância das normas técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis, nos termos no definido na legislação
aplicável à Gestão de RCD ou, na sua ausência, tendo em conta as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
Será também identificada a metodologia para a incorporação de reciclados, se aplicável.

Estes documentos serão fornecidos obrigatoriamente no prazo de 10 dias úteis antes do início da atividade em obra. Nenhuma atividade poderá iniciar-se sem que estes documentos tenham sido entregues
e validados pela Fiscalização e aprovados pelo Dono de Obra.

6.6.7

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A Entidade Executante apresentou em fase de proposta o plano de equipamento, sendo este documento
arquivado e identificado em obra (Anexo 9), após a sua aprovação.
Será assegurado o cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente no que respeita às emissões de
ruído por equipamentos de utilização no exterior, mantendo os registos/evidências permanentemente
atualizados.
6.6.8

LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ESTALEIRO

No prazo de 10 dias úteis a partir da sua solicitação a Entidade Executante submeterá ao Dono de Obra a
aprovação da memória descritiva e do plano de estaleiro da obra que irá executar que deverá ser apresentado em conjunto com os elementos do PSS e deve ser único.
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A Memória Descritiva e Plano de Estaleiro deverão conter ainda, no mínimo, os seguintes elementos:
•

Descrição dos requisitos ambientais constantes do PGA (ex. locais destinados ao armazenamento de
combustível e outros produtos químicos);

•

Planta dos locais de “armazenamento temporário” de resíduos e sua caraterização.

A planta de estaleiro será integradas no Anexo 10 do PGA.
6.6.9

CARACTERÍSTICAS DE PERIGOSIDADE DOS PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS

Em termos ambientais, todos os materiais perigosos (produtos novos, produtos em utilização, ou resíduos) utilizados na empreitada de execução “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão” estarão devidamente inventariados rotulados, identificados e armazenados em locais impermeabilizados, cobertos e
ventilados, e tendo em conta eventuais incompatibilidades. No caso de serem líquidos ou aquosos, estarão acondicionados sobre bacias de retenção com capacidade adequada. As Fichas de Segurança encontrar-se-ão no local, e serão do conhecimento dos utilizadores. Será assegurar a sinalética e os meios
(kit de derrames) e regras de atuação em caso de emergência (extintores, absorventes, etc.).
No caso de ser indispensável a utilização de um produto perigoso, serão fornecidos aos trabalhadores os
equipamentos de proteção individual adequados, tomando também as medidas necessárias à proteção
do ambiente.
Os recipientes vazios de produtos perigosos e eventuais produtos perigosos fora do prazo constituem
resíduos perigosos.
Na seleção será privilegiada a utilização, dos materiais com características não (ou menos) prejudiciais ao
ambiente. O mesmo princípio será aplicado às técnicas utilizadas em obra (procura de MTD – Melhores
Técnicas Disponíveis).

Materiais Proibidos
O consórcio assegurará a não utilização de produtos/materiais proibidos ou com concentrações de determinados compostos que ultrapassem os limites estabelecidos na legislação Nacional e Comunitária
em vigor.
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6.7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS

Será efetuada a identificação e avaliação de todos os aspetos e impactes ambientais associados à empreitada em consideração, nos vários descritores do Ambiente, para todas as atividades, quer se tratem
de situações de Rotina, Não Rotina ou Emergência, e abranger os aspetos e impactes controláveis pela
entidade e os influenciáveis.
Serão identificados os pontos críticos e minimizar a ocorrência de impactes ambientais, tendo em conta,
nomeadamente a sua gravidade e probabilidade de ocorrência, desenvolvendo métodos e práticas de
gestão adequados.
Na Ficha de Identificação e Avaliação dos Aspetos Ambientais, que será aprovada pela Fiscalização ou
dono de Obra, quando aplicável, deve constar no Anexo 12.
Será registada a relação dos Componentes/Descritores do Ambiente com as atividades e áreas em desenvolvimento da obra. Pretende-se evidenciar quais as atividades e áreas que irão ser desenvolvidas na
empreitada e das quais poderão surgir pontos críticos para o ambiente, em cada aspeto ambiental.
Posteriormente, para cada Aspeto Ambiental identificado por atividade, será atribuído um fator de significância, em que, caso o aspeto ambiental seja classificado como significativo, serão listadas um conjunto
de medidas e ações minimizadoras e/ou preventivas, de possíveis impactes ambientais negativos.
Depois de preenchido, a ficha de registo deverá ser arquivada no anexo respetivo.
Em obra, a identificação e avaliação de aspetos e impactes ambientais será sujeita a revisões/atualizações
e consistirá num resumo da informação que se desenvolve nos pontos seguintes.
6.8 LEVANTAMENTO AMBIENTAL
6.8.1

EM GERAL (EM OBRA E ESTALEIRO)

As atividades que geralmente estão associadas a obras incluem entre outras:
•

Montagem e uso do estaleiro (escritórios, ferramentaria, armazenamento de resíduos e produtos
químicos, etc.);

•

Desmatação/Decapagem/Escavação/Movimentação de Terras;

•

Execução de fundações/Construção civil;

•

Instalação elétrica e de equipamentos eletromecânicos;
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•

Ensaios;

•

Desmobilização do estaleiro/limpeza da obra.

Os Aspetos e Impactes Ambientais gerais a abordar neste ponto são, a título de exemplo, dependendo
de cada obra, e das condições de operação (rotina, não rotina, emergência) os seguintes:
Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Medidas de Prevenção

Consumo de água

Depleção de Recursos

As medidas de prevenção

Consumo de Energia

Emissão de Gases com Efeito de

encontram-se discriminadas

Consumo de Lubrificantes

Estufa, etc.

no capítulo 6.9 - Minimização
e Monitorização de Impactes

Consumo de Combustível

associados aos Aspectos Am-

Consumo de Materiais de construção

bientais

(Betão, cimento, inertes, aço, ferro,
tubagens), etc.
Produção de Resíduos (RSU; Papel,

Alteração do uso do Solo

As medidas de prevenção

embalagens cartão, plástico, metais,

Contaminação do Solo

encontram-se discriminadas

vidro; betão; metais; madeiras; plásti-

Contaminação do Meio Hídrico

no capítulo 6.9 - Minimização

cos; biodegradáveis de desmatação;

Impacte Visual

embalagens contaminadas; desperdí-

Afetação das populações, etc.

e Monitorização de Impactes
associados aos Aspectos Ambientais

cios/absorventes contaminados; solos e rochas; óleos usados; REEE; Pavimento Betuminoso/contendo Alcatrão; tinteiros e toners, etc.)
Derrame de Produtos Químicos

Contaminação de Solos

As medidas de prevenção

(combustível, lubrificante, hipoclorito,

Contaminação do Meio Hídrico

encontram-se discriminadas

emulsão betuminosa, etc.)

Alteração dos Sistemas Ecológicos

no capítulo 6.9 - Minimização
e Monitorização de Impactes
associados aos Aspectos Ambientais
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Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Medidas de Prevenção

Emissão de Ruído

Afetação das populações

As medidas de prevenção
encontram-se discriminadas
no capítulo 6.9 - Minimização
e Monitorização de Impactes
associados aos Aspectos Ambientais

Derrame de Águas Residuais Domés-

Contaminação de Solos

As medidas de prevenção

ticas

Contaminação do Meio Hídrico

encontram-se discriminadas

Derrame de Betão

Alteração dos Sistemas Ecológicos

no capítulo 6.9 - Minimização
e Monitorização de Impactes
associados aos Aspectos Ambientais

Emissão de Poeiras

Alteração da qualidade do ar

As medidas de prevenção

Emissão de Gases de refrigeração

Afetação das populações

encontram-se discriminadas
no capítulo 6.9 - Minimização

Emissão de Gases de Combustão

e Monitorização de Impactes
associados aos Aspectos Ambientais

Descarga de Água de drenagem da

Destabilização de talu-

As medidas de prevenção

zona de trabalhos (tempo de chuva

des/desabamentos/alagamento

encontram-se discriminadas
no capítulo 6.9 - Minimização

ou nível freático)

e Monitorização de Impactes
associados aos Aspectos Ambientais

Perturbações do tráfego

Afetação das populações

As medidas de prevenção

Alterações da paisagem

Impacte Visual

encontram-se discriminadas

Compactação temporária do solo

no capítulo 6.9 - Minimização
e Monitorização de Impactes
associados aos Aspectos Am-
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Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Medidas de Prevenção
bientais

6.8.2

EM PARTICULAR (EM OBRA E ESTALEIRO)

a)

CONSUMO DE ÁGUA

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, identificando as origens da água a ser utilizada,
tanto para consumo humano como para outros fins (privilegiando a reutilização de água para outro fins
desde que a qualidade da mesma o permita).

b)

CONSUMO DE ENERGIA

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra (Poderá ser necessário o recurso a grupos geradores, devendo assegurar-se o cumprimento dos requisitos legais associados).

c)

CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, incluindo, nomeadamente:
•

Combustíveis;

•

Lubrificantes (descofragem, manutenção das máquinas, se aplicável, etc.);

•

Emulsão betuminosa;

•

Betão;

•

Cimento, etc.

d)

CONTAMINAÇÃO DO MEIO HÍDRICO

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, tendo em consideração que, em obra, produzem-se
efluentes domésticos resultantes da utilização de sanitários (e porventura, refeitório), podendo também
haver produção de efluentes industriais resultantes de várias situações possíveis, nomeadamente em
caso de emergência – a título de exemplo:
•

Lavagem de maquinaria;

•

Lavagem de pavimentos e instalações;
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•

Resultante de derrames de produtos/resíduos no estado líquido, nomeadamente betão, lavagem
das caleiras das betoneiras, lubrificantes, betume asfáltico, combustível, etc.;

•

Lavagem/desinfeção das condutas e/ou outros órgãos objetos da construção, antes da entrega à
Águas do Algarve, S.A.

Outras situações que podem levar à deterioração da qualidade da água podem ser, por exemplo, a acumulação de terras/outros materiais próximo de linhas de água (promove o aumento de inertes com as
consequências negativas que advêm).
e)

ALTERAÇÕES DO USO DO SOLO

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, tendo em consideração:
•

Em obra, os principais fatores de contaminação de solos são descargas incorretas de águas residuais e/ou derrames de substâncias perigosas, quer sejam substâncias novas ou resíduos (ex.:
óleos, betuminosos, lubrificantes, produtos químicos, betão, etc.), em consequência não só de
procedimentos incorretos na manipulação, como também pelo seu mau acondicionamento;

•

Poderão ocorrer alterações do uso do solo relacionadas com movimentação de terras, compactação dos solos na zona de implantação do estaleiro e zonas de intervenção, pela movimentação
de veículos e máquinas, acumulação de resíduos e materiais.

f)

ALTERAÇÕES À QUALIDADE DO AR

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, tendo em consideração que, geralmente, os principais contaminantes da atmosfera durante a execução de obras são a libertação de poeiras, emissões
provenientes da movimentação de terras e funcionamento das viaturas e ainda fugas nos equipamentos
de refrigeração instalados (ex. ar condicionado).
g)

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Tendo em consideração o PPGRCD, identificar os resíduos a ser produzidos na obra, indicando o seu
destino final provável, transportador e quantidades previstas, e se necessário, proceder à proposta de
alteração do PPGRCD, nos termos do Decreto-Lei n.º46/2008, de 12 de março.
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h)

PRODUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, nomeadamente:
•

Verificar da existência de recetores sensíveis expostos;

•

Avaliar a necessidade de obtenção de Licença Especial de Ruído;

•

Se necessário, efetuar a caracterização da situação de referência (ex. em caso de exigência em
resultado de AIA), com recurso a laboratório acreditado para o efeito;

•

Identificar e controlar todos os equipamentos nos termos da legislação sobre as emissões de
ruído por equipamentos de utilização no exterior.

De um modo geral, as principais fontes de ruído e vibrações durante a execução de obras ocorrem em
resultado da circulação de viaturas de apoio à obra, durante a utilização de maquinaria específica e pela
utilização de explosivos, se necessário.
6.9 MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS – FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À
EXECUÇÃO DAS OBRAS

•

As obras de construção devem decorrer fora do período reprodutor das principais espécies ocorrentes (15 de Março a 15 de Julho) e preferencialmente, também fora do principal período de
migração (1 de Setembro a 30 de Novembro). Esta medida deve ser implementada na envolvente
próxima das ETAR e dos sapais e salinas de Bela Mandil (Torrejão), onde ocorrem espécies que só
começam a nidificar em Abril/Maio, como a perdiz-do-mar, o pernilongo, o alfaiate e o alcaravão.
O período de nidificação das aves será um período laborável (exceção feita ao emissário);

•

Os estaleiros devem obrigatoriamente ser localizados em áreas de baixa sensibilidade paisagística, em zona terrestre e sem qualquer influência das marés, preferencialmente em áreas já perturbadas;

•

Antes do início da obra deve ser realizada a prospecção arqueológica das novas acessibilidades,
das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósitos de terras ou outras componentes de
projeto, caso anteriormente não tenham sido prospectadas, e de acordo com os resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas;
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•

Antes do início da obra devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser vedadas com recurso a painéis;

•

Antes do início da obra deve efectuar-se o registo fotográfico das ocorrências patrimoniais Oc.
14, 16 e 17, e proceder-se à respectiva sinalização e vedação, de forma a evitar quaisquer afectações durante a fase de obra.

•

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais
afectações à população, designadamente a afectação das acessibilidades.

•

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

•

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

•

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de Abril e
o fim de Junho. O período de nidificação das aves será um período laborável (exceção feita ao
emissário);

•

Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento
paisagístico adequado que garanta a atenuação das afectações visuais associadas à presença das
obras e respectiva integração na área envolvente.

6.10 MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS – FASE DE CONSTRUÇÃO

Sem prejuízo da existência de medidas mais restritivas e de caráter legal (ex. impostas por Avaliação de
Impacte Ambiental), as medidas de minimização que seguidamente se listam evidenciam um conjunto
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de ações e procedimentos base que terão de ser aplicados e desenvolvidos, especialmente no controlo
dos Aspetos e Impactes Ambientais Significativos.

De forma a cumprir com todas as exigências legais e contratuais e com o princípio da Prevenção da Poluição, para os Aspetos Ambientais identificados, têm de ser adotadas medidas base de prevenção e minimização de possíveis impactes ambientais negativos e têm de ser levadas a cabo as respetivas ações
de cumprimento e/ou execução.
Apresentam-se de seguida, algumas medidas de minimização a implementar no estaleiro e frentes de
obra, para os descritores ambientais mais expectáveis.

6.10.1 IMPLANTAÇÃO DOS ESTALEIROS E PARQUES DE MATERIAIS

Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou
minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.
Não devem ser ocupados os seguintes locais:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

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

•

Perímetros de protecção de captações;

•

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

•

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

•

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

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de protecção do património.
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Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma
a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

6.10.2 DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS

As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra.
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra.

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização.

Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efectuar o
acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e proceder a prospecção arqueológica das
áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência.

6.10.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efectuar o
acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afectar o património arqueológico.

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

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica
e o transporte sólido.
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A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo
deslizamento.

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).
Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados
em locais com características adequadas para depósito.

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

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas de depósito deve
excluir as seguintes áreas:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

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

•

Perímetros de protecção de captações;

•

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

•

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

•

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

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
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•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de protecção do património.

Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das obras
respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais de empréstimo:
•

As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para
minimizar o transporte;

•

As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;
zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de protecção de captações de água;
áreas classificadas da RAN ou da REN;
áreas classificadas para a conservação da natureza;
outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
áreas com ocupação agrícola;
áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
zonas de protecção do património.

6.10.4 CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder
à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas
de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente
ficarão ocupadas pelo acesso.
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Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo
em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações.

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.

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

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

6.10.5 CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar
para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas,
de forma a minimizar a emissão de poeiras.
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível.
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Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído.
Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se restringem
ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de
drenagem de águas pluviais.
Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria.
Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras.
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos
veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.
Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas
de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de
modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
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6.10.6 GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos susceptíveis de
serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais
mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens,
leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
São proibidas queimas a céu aberto.
Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem
das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem.
Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os resíduos de
construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e separados
nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados
e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos.
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo
com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou
fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
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A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados
para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar
que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e
as águas.
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e
envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

6.10.7 POPULAÇÃO ENVOLVENTE

•

Estabelecer um programa de informação à população sobre a obra;

•

Comunicar às populações afectadas e interessadas, previamente ao início da obra, os objectivos e
áreas de intervenção, bem como todas as alterações e prazos previstos para os caminhos e estradas nos quais a circulação surja afetada pelas obras, garantindo a sinalização de todas as restrições de tráfego;

•

Durante o decorrer da construção das infra-estruturas deverá obedecer-se a toda a legislação em
vigor em matéria de ordenamento, salvaguardando-se as servidões e restrições de utilidade pública na área de influência da empreitada, destacando-se a este nível as servidões associadas à
rede rodoviária principal e aos restantes caminhos que venham a ser utilizados durante a fase de
obra;

•

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da empreitada;

•

Definir estrategicamente os acessos de entrada e saída de viaturas na obra;
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•

Assegurar sempre que possível a acessibilidade das populações às mesmas;

•

A área afeta aos estaleiros e genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a execução
da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, seleccionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correcta implementação;

•

Proceder à limpeza da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou resíduos
da obra, bem como lamas provenientes dos rodados dos meios utilizados;

•

Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior brevidade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra;

•

A eventual utilização de explosivos deverá ser feita em conformidade com o disposto na legislação em vigor, no que se refere às interferências com as populações.

•

Devem ser acauteladas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado a
organismos de socorro, tanto na fase de construção como de exploração do projecto.

6.10.8 ACOMPANHAMENTO E SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

•

Deve ser efectuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos e desmatação, o acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneos terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes;

•

Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras);
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•

Acompanhamento arqueológico permanente das Oc. 14, 16 e 17, devendo efectuar-se a monitorização do estado de conservação destas ocorrências, que será documentado fotograficamente;

•

Efetuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do projecto que apresentarem reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento,
incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos
de inertes;

•

Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não
apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias como a instalação de estaleiros, abertura de acessos etc. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que,
se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes;

•

Caso a obra se desenvolva igualmente em meio aquático, encharcado, húmido e zonas de interface com o meio terrestre, providenciar o acompanhamento da obra por um arqueólogo com experiência na área da arqueologia subaquática. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que, se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes;

•

Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão
determinar também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase
preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao DGPC, as ocorrências, com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Refira-se que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas;
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•

As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante os trabalhos de prospecção e
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do
seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de
conservação. Desta forma, o projecto deverá procurar compatibilizar a implantação de infraestruturas com a preservação dos vestígios que possam surgir;

•

Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais que possam surgir durante os trabalhos e
que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem
de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos.

6.10.9 PAISAGEM

•

Apresentar projetos específicos de minimização e de revegetação associando as funções de integração paisagística, sempre que se verifiquem impactes visuais negativos gerados durante a obra;

•

Redução da emissão de poeiras, nomeadamente via aspersão/humedecimento do solo/vias de
circulação;

•

Acondicionar os materiais e resíduos em locais adequados, de forma a minimizar o impacte visual
associado, no caso da existência de exposição à população;

•

Manter o estaleiro e vias de acesso devidamente limpos;

•

Instalar equipamento para lavagem de rodados;

•

Colocação de tapumes.

6.10.10 ALTERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS

•

Adoptar metodologias de desenvolvimento dos trabalhos de modo a preservar a vegetação existente e que seja tecnicamente possível de preservar;
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•

A possibilidade de transplantar possíveis elementos arbóreos significativos;

•

No caso de ser necessário abater árvores, estas deverão ser identificadas e caracterizadas por
técnicos especializados. No caso de árvores “classificadas” (espécies protegidas) deverá haver registo do pedido de esclarecimento/modo de atuação à Direção Geral dos Recursos Florestais
(DGRF). Estes registos deverão constar no Anexo 6 deste documento). As intervenções devem ser
efetuadas com equipamento e metodologias que minimizem a probabilidade de incêndio (sem
produção de faísca, remoção dos resíduos, etc.);

•

Evitar o pisoteio de zonas inseridas em áreas classificadas, e minimizar a ocupação dos terrenos
envolventes ao estaleiro e zonas de intervenção com resíduos, materiais, viaturas e máquinas;

•

Dotar o estaleiro e a obra de uma vedação, de forma a impedir o acesso de pessoas e animais ao
seu interior.

6.10.11 TRANSPORTE DE CARGAS, CIRCULAÇÃO DE VIATURAS

•

Implementar um plano de circulação de veículos, que deve estar definido na planta de estaleiro (
apresentar em conjunto com o PSS).

•

Garantir que a seleção e identificação dos locais de estaleiro e os acessos atendam sempre às diversas condicionantes e limitações existentes nas zonas adjacentes à obra.

•

Garantir o cumprimento da velocidade máxima admitida em obra de forma a prevenir a emissão
de partículas para o ar.

•

Os veículos e equipamentos móveis circularão devidamente limpos e com a carga coberta de
forma a não sujar com lamas, barros e outros resíduos, as vias públicas por onde tenham de transitar.
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•

Sempre que aplicável, as saídas do estaleiro para veículos e equipamentos móveis serão equipadas com um sistema de lavagem de rodados.

•

Caso se venha a justificar, serão adoptadas medidas suplementares de forma a evitar a sujidade
das vias públicas, nomeadamente através da pavimentação das saídas do estaleiro;

•

Caso se verifiquem situações pontuais de sujidade da via pública, potenciadas pela circulação de
veículos e equipamentos móveis da empreitada, proceder-se-á de imediato à limpeza da via pública;

•

O transporte rodoviário de mercadorias classificadas como perigosas para o efeito deverá ser efetuado de acordo com o previsto na legislação aplicável. As prescrições do Regulamento Nacional
do Transporte de Mercadorias Perigosas por estrada (RPE) não se aplicam ao transporte efetuado
por empresas, mas acessoriamente à sua atividade principal, tal como para aprovisionamento de
estaleiros de construção ou Eng. Civil, em quantidades que não ultrapassem 450 L por embalagem, nem as quantidades máximas especificadas em 1.1.3.6 do Anexo I do Regulamento. Devem
contudo ser tomadas as medidas necessárias para impedir qualquer fuga de conteúdo em condições normais de transporte, nomeadamente o transporte deve ser efetuado em embalagens adequadas e devidamente aprovisionado. O transporte deve ser acompanhado da ficha de segurança, com os necessários e adequados meios de contenção de derrames e equipamento de proteção individual e deverá ser preenchida uma Guia de Transporte que para além da informação habitual, deverá incluir a classificação da mercadoria perigosa (n.º ONU; n.º de identificação do perigo, designação ADR, classe, n.º, alínea). Exemplos: no caso do Gasóleo, a quantidade máxima a
transportar é de 1000 L (max. de 450 L por embalagem); no caso da Gasolina, a quantidade máxima a transportar é de 333 L).
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6.10.12 CONSUMO DE ÁGUA

•

Deverão ficar claramente identificadas as origens da água a utilizar na obra – seja água para consumo humano como água para outros fins.

•

No caso de haver necessidade de recorrer a captações próprias ou de terceiros, estas devem estar
devidamente licenciadas (incluir autorizações/licenças no Anexo 6).

•

Em obra a água imprópria para consumo deverá estar devidamente identificada.

•

Deverá haver sensibilização e práticas no sentido de economia e correta gestão do recurso água.

6.10.13 CONSUMO DE ENERGIA

Devem reduzir-se os consumos excessivos de energia elétrica, nomeadamente:
•

Otimizar-se as condições naturais de iluminação;

•

Desligar as luzes e equipamentos informáticos/ar condicionado nos períodos em que se encontre ausente;

•

Manter as portas fechadas caso o equipamento de ar condicionado esteja em funcionamento;

•

Utilizar equipamentos economizadores de energia (com símbolo Energy Star; lâmpadas fluorescentes economizadoras, etc.);

•

Deve ser efetuado o registo mensal do n.º de horas de funcionamento dos geradores de emergência, bem como o respetivo consumo de combustível.

6.10.14 CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

•

Devem reduzir-se os consumos excessivos de produtos e materiais, nomeadamente através da
implementação de metodologias e práticas de trabalho que conduzam à minimização do desper-
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dício, nomeadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas. Estas metodologias e práticas deverão maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e
recicláveis, nos termos do estabelecido no PPGRCD.
•

Deve assegurar-se que os inertes a utilizar provém de origens devidamente licenciadas.

•

Sempre que viável, deve selecionar-se produtos com menor perigosidade para o Ambiente e para
o Homem, devendo os trabalhadores conhecer os riscos associados ao uso dos produtos armazenados e em uso (devendo encontrar-se inventariados), nomeadamente através das Fichas de
Dados de Segurança.

•

Deverá haver lugar ao correto acondicionamento dos produtos e materiais, de forma a assegurar
a sua integridade, e evitar eventuais incompatibilidades, devendo os locais/recipientes encontrarse devidamente identificados, sinalizados, e munido dos meios adequados à resposta a emergência.

•

O manuseamento de produtos químicos e resíduos associados deve ser efetuado de acordo com
as disposições constantes nas fichas de segurança e outras boas práticas que conduzam à minimização de acidentes e incidentes para terceiros, para o meio ambiente e instalações (ex. instruções de atuação em caso de derrame, para efetuar trasfegas, pinturas, preparação/aplicação de
óleo de descofragem, etc.).

•

Os locais destinados ao armazenamento de produtos perigosos devem encontrar-se devidamente identificados, protegidos da intempérie, e dotados de contenção adequada para eventuais derrames.

•

As embalagens para trasfega de produtos químicos devem ser adequadas à natureza do produto
a conter, não se devendo nunca utilizar recipientes de produtos alimentares (ex. garrafas de bebidas);
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•

Sempre que possível devem ser selecionados produtos a granel ou com embalagens de maior
volume, de modo a reduzir os resíduos de embalagem;

•

As embalagens usadas e outros resíduos resultantes da sua utilização têm de ser devidamente
acondicionados, rotulados e armazenados, com vista ao posterior encaminhamento para destino
final adequado (gestão de resíduos a definir caso a caso).

•

No caso dos resíduos de embalagens não urbanas (ex. paletes, cintas metálicas, bidões, etc.), deverá verificar-se junto dos fornecedores da viabilidade de retoma. Caso não seja possível, quando
cessar a possibilidade de reutilização, e desde que cumpram os requisitos definidos pela Sociedade Ponto Verde, os resíduos resultantes podem ser integrados no Serviço Extra Urbano, sendo
assim assegurada a sua valorização.

6.10.15 EFLUENTES LÍQUIDOS /ALTERAÇÕES À QUALIDADE DA ÁGUA

•

Deverão ser sempre criados sistemas separativos para os diversos tipos de “águas”. Deverá haver
recolha das águas residuais domésticas e industriais e, desviar sempre as águas pluviais de modo
a evitar a sua contaminação;

•

É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos nas redes de esgotos,
águas pluviais e linhas de água;

•

A lavagem dos camiões- betoneira não pode ser efetuada no estaleiro; Devem existir locais adequados para a contenção das águas da lavagem das caleiras de betoneiras, caso tenham de ser
efetuadas no estaleiro, de forma a minimizar a contaminação do solo e das águas, devendo os resíduos ser posteriormente removidos e depositados em local adequado, de acordo com os modos de gestão definidos;

•

As águas residuais com características de “domésticas” provenientes da obra (sanitários, refeitórios, …) devem ser encaminhadas para fossas estanques para posterior e regular recolha dos ser-
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viços especializados (municipalizados ou operador privado), ou fazer-se ligação à rede pública.
No caso da utilização de fossas sépticas, deverá assegurar-se também o controlo do nível do
conteúdo, por forma a minimizar contaminações;
•

No caso da recolha ser efetuada por um operador privado, a entidade deverá estar devidamente
autorizada para o efeito, assim como deverá ser emitida pelo recetor final do efluente (que também deverá estar devidamente autorizado) uma autorização de receção de efluente (incluir autorizações/licenças no Anexo 6). O transporte deve ser acompanhado por um documento de transporte (ex. guia de transporte). No caso de ligação à rede pública incluir também no mesmo anexo
a respetiva autorização/licença;

•

No caso de ser necessário proceder-se à construção de fossas sépticas não estanques, no caso de
descarga direta para o solo/linha de água ou no caso de existirem ETAR compactas, terá de existir
obrigatoriamente licença para descarga de águas residuais (incluir licença no Anexo 6) devendo,
para tal, cumprir com os requisitos legais. Os registos de monitorização, se aplicáveis, deverão ser
incluídos no Anexo 12);

•

No caso de wc móveis com contentor (wc químicos), o seu transporte para descarga deverá ser
efetuado por entidade devidamente autorizada para o efeito assim como deverá ser emitida pelo
recetor final do efluente (que também deverá estar devidamente autorizado) uma autorização de
receção de efluente (incluir autorizações/ licenças no Anexo 6);

•

Deve existir sempre autorização formal/licença (incluir autorização/licença no Anexo 6) para a entrega ao destino final destes efluentes;

•

No caso de recolha de águas residuais (não domésticas), estas devem ser entregues a uma ETARI
mediante autorização prévia (que deverá ser arquivada no Anexo 6);

•

Caso se verifiquem obstruções parciais ou totais de possíveis linhas de água, terão de ser ativados
mecanismos para que seja efetuada a sua limpeza imediata. No caso de necessidade de desvio de
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linhas de água para a normal prossecução das obras, proceder ao acompanhamento/monitorização da situação, para além, de ser necessário obter o licenciamento por parte da
Administração Regional Hidrográfica (ARH) competente;
•

Todas as lavagens de reservatórios ou condutas deverão ser programadas com antecedência suficiente para que o Dono de Obra possa tomar as medidas necessárias para cumprimento do acordado com a ARH, nomeadamente, a recolha e análise do efluente descarregado (se aplicável);

•

Todas as descargas não programadas de água tratada ou não tratada (de emergência ou não),
devem ser imediatamente comunicadas para que o Dono de Obra possa avisar a ARH nos termos
do procedimento acordado;

•

As manutenções dos equipamentos só deverão ser efetuadas em oficinas e nunca na obra. No caso de ser imprescindível a execução em obra de manutenções aos equipamentos ou outras
quaisquer atividades com manuseamento de substâncias que possam alterar a qualidade da água
e/ou solo, deverão ser acompanhadas por sistemas de retenção e bidões apropriados. Os resíduos líquidos provenientes das manutenções dos equipamentos devem ser armazenados em recipientes adequados e estes devem estar sobre uma bacia de retenção, preferencialmente ao
abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais derrames para o solo e/ou linhas de água;

•

Os locais de armazenamento e de abastecimento de combustíveis e outras substâncias líquidas,
suscetíveis de contaminar o solo ou linhas de água, devem ser impermeáveis e estar dotados de
bacia de retenção. No caso de ser necessário obtenção de licenciamento para armazenamento de
combustível, anexar cópia da licença no Anexo 6.

•

Implementar um sistema de drenagem de forma a impedir que as águas com concentrações passíveis de contaminação escorram para as linhas de água e/ou se infiltrem em profundidade.

•

Garantir que o movimento de terras não comprometa a livre circulação de águas, recorrendo, se
necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de sólidos.
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•

Deve ser implementado um sistema adequado de gestão de efluentes e resíduos gerados pela
obra, de modo a permitir uma armazenagem temporária segura (sem drenagem para as linhas de
água) e um destino final adequado, sendo que os resíduos perigosos podem estar em obra apenas 3 meses e os resíduos não perigosos poderão estar em obra até 1 ano.

•

Realização de campanhas de monitorização no sistema interceptor em alta, com o objectivo de
avaliar a existência de intrusões salinas, além de monitorização dos pontos de fronteira com a rede em baixa. Caso se verifique necessário, proceder às intervenções necessárias no sistema interceptor em alta, de forma a minimizar caudais de água salgada afluentes à ETAR.

6.10.16 ALTERAÇÕES DO USO DO SOLO

•

Proceder ao armazenamento dos solos e rochas não contaminados resultantes das operações de
decapagem/escavação, em locais de depósito predefinidos, para posterior reutilização, nos termos da legislação aplicável aos RCD (obra de origem, outra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal);

•

Os locais de armazenamento deverão estar devidamente autorizados e o armazenamento deverá
respeitar critérios de boas práticas de segurança e ambiente;

•

É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos no solo;

•

Devem existir locais adequados para a contenção das águas da lavagem das caleiras de betoneiras (impermeabilizados com manta geotextil ou plástico), e respetivos resíduos associados, de
forma a minimizar a contaminação do solo e das águas;

•

Proceder à movimentação de terras sempre que os solos estejam limpos e nos períodos secos, de
forma a evitar que estes sejam sujeitos a fenómenos de erosão;
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•

A circulação de pessoas, veículos e máquinas deve cingir-se ao estaleiro e às zonas de intervenção;

•

Implementar procedimentos especiais que visem prevenir a potencial contaminação do solo através de derrames acidentais;

•

Impermeabilizar a zona de reabastecimento de combustível: os locais de armazenamento de
combustíveis ou de armazenamento de outras substâncias líquidas suscetíveis de contaminar o
solo, devem estar dotados de bacia de retenção. O mesmo se deverá implementar no caso de utilização de grupo Gerador, para minimização de derrame de combustível;

•

Caso ocorra uma situação de derrame ou outro acidente, de acordo com a gravidade da situação,
deverão ser ativados os procedimentos específicos de emergência ambiental - (ex. para pequenas
quantidades: recolher com material absorvente e acondicionar em recipiente próprio e, se possível, reaproveitar, caso contrário, tratar como resíduo perigoso), alertando as autoridades competentes de modo a obter os meios mais eficazes para ultrapassar a situação;

•

As manutenções dos equipamentos devem ser preferencialmente efetuadas em oficinas especializadas. No caso de ser imprescindível a execução em obra de manutenções aos equipamentos ou
outras quaisquer atividades com manuseamento de substâncias que possam alterar a qualidade
da água e/ou solo, deverão ser acompanhadas por retenções e bidões apropriados, e eventualmente ponderar a instalação de sistema para separação de hidrocarbonetos;

•

Quaisquer produtos químicos perigosos, incluindo resíduos líquidos provenientes das manutenções dos equipamentos, caso sejam efetuadas no local, devem ser armazenados em recipientes
adequados e estes devem estar sobre uma bacia de retenção, preferencialmente ao abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais derrames para o solo e/ou linhas de água;
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•

Recuperação dos solos da área afeta à obra, após término desta, por exemplo, através da descompactação das áreas intervencionadas, incluindo a zona de implantação do estaleiro, do revestimento vegetal em áreas com maior declive para diminuir a erosão superficial, etc.

6.10.17 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

•

Caso se justifique, proceder à implementação de um programa de acompanhamento da qualidade do ar (arquivar relatórios no Anexo 12);

•

É expressamente proibida a realização de queima de resíduos;

•

Sempre que justificável, proceder à rega/aspersão regular e controlada nos acessos de terra batida e nos locais da obra, em especial durante o período seco do ano e em que as emissões de poeiras são mais significativas;

•

Estabelecer uma relação entre o plano de trabalhos e as emissões de poeiras, tendo em atenção o
clima previsto, definindo ações ou medidas de minimização de emissão de partículas para o ar;

•

Os materiais que possam desagregar-se e todos os resíduos serão obrigatoriamente transportados em veículos com a carga coberta;

•

Racionalizar a circulação de veículos (ex. escolha dos menores percursos), e de maquinaria de
apoio à obra;

•

Garantir as manutenções e revisões periódicas de veículos e de maquinaria de apoio à obra;

•

Proceder à seleção de equipamentos, veículos, maquinaria de apoio à obra que tenham sido projetados com preocupações de controlo e diminuição de poluição atmosférica;

•

Se necessário vedar as zonas afetas à obra, utilizando barreiras opacas para controlar a dispersão
de poeiras;
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•

Atividades que potenciem a emissão de poeiras, como por exemplo, trabalhos com rocha/pedra,
serão sempre que tecnicamente viável, efetuadas com injecção líquida no local de emissão de
poeiras;

•

Ter ainda em consideração os equipamentos de refrigeração instalados (ex. ar condicionado), e os
requisitos legais associados, de forma a assegurar-se a minimização da fuga dos fluidos de refrigeração (Substâncias que empobrecem a camada do Ozono ou Gases Fluorados com Efeito de
Estufa). Assim, deverá efetuar-se a identificação dos equipamentos instalados, no que respeita ao
modelo, ano de fabrico, quantidade e tipo de fluido, e face ao mesmo, assegurar o cumprimento
dos requisitos legais associados (técnicos qualificados, registos, etc.).

•

Sempre que possível, deverá ser utilizado betão pronto na realização das obras de construção,
procurando evitar a instalação de centrais de betão de grande dimensão no local de obra. Se
houver necessidade imperativa de instalar uma central de betão, a manipulação do cimento deve
ser realizada em circuito fechado, utilizando sistemas de controlo de emissões de gases de combustão e partículas.

6.10.18 GESTÃO DE RESÍDUOS

Na empreitada “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão” os resíduos provenientes da obra serão triados e acondicionados de acordo com o preconizado no PPGRCD e tendo em conta a legislação
aplicável, nomeadamente o Decreto-lei 46/2008, de 12 de março.

Tendo em conta o artigo 10.º do DL 46/2008, o PPGRCD pode ser alterado pelo Dono da Obra na fase
de execução, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de conceção -construção,
pelo adjudicatário com a autorização do dono da obra, desde que a alteração seja devidamente fundamentada.
O plano de prevenção e gestão de RCD estará disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização
pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.
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A execução do PPGRCD em obra deve privilegiar a adoção de metodologias e práticas que:
a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas;
b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e
recicláveis;
c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD terão de ser obrigatoriamente objeto
de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem
ou outras formas de valorização, tal como definido na legislação aplicável.
Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à mesma, a EE é
responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão licenciado para esse efeito.
As instalações de triagem e de operação de corte e ou britagem de RCD (fragmentação de RCD), estão
sujeitas aos requisitos técnicos mínimos constantes do anexo I ao Decreto-lei 46/2008, de 12 de março,
A deposição de RCD em aterro só é permitida após a submissão a triagem.

A seleção de meios e locais para o acondicionamento dos resíduos, bem como destino terá em consideração as suas características de perigosidade, viabilidade de valorização, e o local indicado na planta de
estaleiro (Anexo 10), para posterior transporte por empresas devidamente licenciadas para o efeito e
entrega a destino final adequado e devidamente autorizado.
Estão dispensadas de licenciamento:
•

As operações de armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execução da mesma;

•

As operações de triagem e fragmentação de RCD quando efetuadas na obra;

•

As operações de reciclagem que impliquem a reincorporação de RCD no processo produtivo de
origem;
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•

A realização de ensaios para avaliação prospetiva da possibilidade de incorporação de RCD em
processo produtivo;

•

A utilização de RCD em obra;

•

A utilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, resultantes de atividades de
construção, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras ou
na cobertura de aterros destinados a resíduos, nos termos previstos no artigo 6.º do DL 46/2008.

A Entidade Executante também poderá fazer o transporte de resíduos desde que encaminhe os resíduos
para locais de tratamento ou deposição adequados e autorizados, de acordo com a legislação ambiental
em vigor.
No caso do transporte de resíduos ser efetuado por terceiros, o transportador tem de estar licenciado
para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem.
Todos os transportes de resíduos (incluindo no caso de ser efetuado pela Entidade Executante) serão
acompanhados pelas respetivas Guias de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição,
GARCD (Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho) e nos termos da Portaria n.º335/97, de 5 de novembro. O
exemplar do produtor/detentor será incorporado no Anexo 13, ao qual deverá ser anexado o Certificado
de receção, recebido do destinatário final, devidamente assinada e carimbada, nos 30 dias seguintes à
sua receção.
Ficam isentos do acompanhamento de GARCD os transportes de resíduos efetuados entre a(s) frente(s)
de obra e o estaleiro da obra, devendo no entanto ser preenchido documento de transporte (ex. Guia de
Transporte). No caso de serem efetuados transporte de resíduos para o estaleiro central (onde poderão
ser acondicionados ou processados os resíduos desta obra ou outras da mesma Entidade Executante,
desde que o estaleiro esteja devidamente licenciado para a(s) operação(ões) de gestão em causa, ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006) já terão de ser acompanhados com as respetivas GARCD.
Ficam ainda isentos de preenchimento de GARCD (mas devendo ser preenchido o documento de transporte) o transporte de solos e rochas não contaminados, que não sejam reutilizados na respetiva obra de
origem e que podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recu-
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peração ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal.

O registo de todos os movimentos de resíduos deverá ser efetuado no modelo “Registo de Movimento
de Resíduos” (constante no Anexo 1 deste documento) e arquivado no Anexo 2. Este registo será entregue mensalmente no relatório.
Será mantido um arquivo com os comprovativos das autorizações, tanto do transportador, como do destino final, a incorporar no Anexo 6 deste documento.
A EE fará prova de que efetua anualmente o registo dos resíduos decorrentes das suas atividades na
aplicação da APA (SILIAMB), podendo anexar cópia do registo do ano anterior, no Anexo 6.

Medidas de caráter geral – Para todos os tipos de resíduos:
•

Proceder à remoção de todos os resíduos originados na obra, gerados pela Entidade Executante e
os respetivos subempreiteiros e fornecedores, evitando aglomeração destes. No caso de resíduos
perigosos, o período de armazenamento não pode ser superior a três meses;

•

Proceder à limpeza de resíduos da obra, durante e imediatamente após a conclusão desta;

•

Definir zonas específicas, claramente identificadas e com as condições já anteriormente definidas
no PPGRCD, para deposição separada dos vários tipos de resíduos da obra (Anexo 10). No caso
de resíduos perigosos, atender também ao exposto anteriormente deste documento;

•

Definição de uma área específica coberta e impermeabilizada para a gestão de resíduos líquidos,
aquosos ou pastosos com alguma característica de perigosidade (ex. resíduos de hidrocarbonetos);

•

Identificar os resíduos com a rotulagem correspondente;

•

É expressamente proibida a queima e enterramento de resíduos da obra;

•

É expressamente proibido o despejo de resíduos para o solo e cursos de água;

•

É expressamente proibido o abandono dos RCD e o envio para locais não devidamente autorizados, nomeadamente contentores municipais ou via pública;
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•

Os resíduos devem ser encaminhados para destinos finais autorizados, preferencialmente de valorização e reciclagem face a destinos de eliminação;

•

O destino final deverá estar licenciado/autorizado de acordo com a legislação em vigor (as autorizações ou licenças deverão ser arquivadas no Anexo 6);

•

Nos casos aplicáveis, efetuar análises aos resíduos para determinação da sua perigosidade.

Terras/pedras de Escavação Não Contaminadas
Tendo em consideração o disposto do DL 46/2008:
•

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividades de
construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e restauro, bem como em qualquer
outro trabalho de origem que envolva processo construtivo, abreviadamente designado por obra
de origem;

•

Os solos e as rochas referidos acima que não sejam reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação
ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal, nos termos do artigo 1.º do
Decreto -Lei n.º 139/89, de 28 de abril;

•

A EE deverá fazer prova das autorizações/licenças necessárias para as operações de reutilização
acima referidas, bem como das quantidades movimentadas. Esta documentação será entregue
mensalmente no relatório.

•

O transporte destes materiais deve ser feito nos termos da legislação aplicável, incluindo o documento de transporte.

6.10.19 PRODUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Deve ser garantido o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007) e o cumprimento do Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no
Exterior (Decreto-Lei n.º 221/2006).
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REGULAMENTO GERAL DE RUÍDO
A execução de obras de construção civil está abrangida pela definição de “atividade ruidosa temporária”
na b), do art. 3º do DL 9/2007, logo terão de cumprir com o exposto no art. 14º do referido DL.
Assim, a execução de obras de construção civil nas proximidades de edifícios de habitação só é permitida
nos dias úteis entre as 8 e as 20 horas e não é permitida junto de escolas, durante o respetivo horário de
funcionamento, nem junto de hospitais ou estabelecimentos similares.
Caso se verifique a necessidade de execução de obras fora deste horário, ou nestes locais, no prazo de
15 dias antes do início da atividade, deverá ser feito o pedido de Licença Especial de Ruído ao respetivo
Município (no caso de existir esta licença especial, arquivá-la no Anexo 6 do PGA).

Os registos e respetivo (s) relatório (s) das medições de ruído efetuadas ao longo do decorrer da obra (se
aplicável) assim como as monitorizações finais de verificação de conformidade da obra deverão constar
no Anexo 12 deste documento.

Como medidas de minimização de caráter geral, podem referir-se ainda:
•

Definição estratégica da localização da entrada e saída de viaturas do estaleiro e da obra e racionalização da circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra para redução da emissão de
ruído (ver ponto 6.9 deste PGA);

•

Sempre que for tecnicamente possível deve-se manter o máximo de vegetação (árvores, arbustos,
etc.) a envolver a obra e o estaleiro, de modo a criar uma cortina arbórea capaz de absorver algum do ruído provocado pela obra;

•

Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que gerem elevado ruído;

•

Definir um horário de trabalho adequado, preferencialmente com limitação da execução de atividades de construção que gerem elevado ruído durante os períodos críticos;

•

Se justificável, recorrer a processos de insonorização de veículos e de maquinaria de apoio à obra:

•

Proceder à seleção preferencial de técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído;

•

Assegurar a manutenção adequada dos equipamentos e máquinas;
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•

Implementação de procedimentos de informação específica à população, sobre as características
da obra, o motivo do incómodo e duração da obra.

Equipamento para Utilização no Exterior
Deve ser evidenciado, antes da entrada do equipamento em obra, o cumprimento do Regulamento das
Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior (Decreto-Lei n.º
221/2006,), através de (para além de ter de cumprir com os requisitos já previstos na diretiva máquinas):
•

Exibição da Marcação CE;

•

Indicação do nível de potência sonora garantido;

•

Acompanhamento por uma declaração CE de Conformidade (o conteúdo mínimo consta do anexo II do DL);

•

Para os casos aplicáveis (equipamento referido no art.º 12.º do referido DL), o cumprimento dos
Níveis admissíveis de potência sonora previstos no Anexo V do diploma.

Para a verificação da conformidade, deverá ser efetuado um registo com todo o equipamento em uso e
evidência dos requisitos (Anexo 9).
Sempre que as entidades fiscalizadoras verifiquem que o equipamento excede os valores limite previstos
(art. 11º+Anexo V do DL) ou que, persiste o incumprimento, deve ser assegurada a retirada do mercado
do equipamento em questão, proibida a sua colocação no mercado ou em serviço, ou restringida a sua
circulação.

VIBRAÇÕES
•

Caso se justifique, proceder à implementação de um programa de acompanhamento de vibrações.

•

Identificar as fontes de emissão de vibrações;

•

Elaborar, se justificável, um registo das estruturas existentes na zona de implantação do projeto;
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•

Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que geram elevadas vibrações;

•

Caso se justifique, efetuar ações de esclarecimento à população envolvente, para a possível ocorrência de vibrações (não perigosas para a estabilidade das construções) resultantes de ações inerentes à obra;

•

Efetuar ações de sensibilização aos condutores/manobradores para uma condução mais cuidada
e segura destacando a preocupação na redução das vibrações;

•

Definir um horário de trabalho para que as atividades causadoras de vibrações sejam efetuadas
apenas no horário diurno;

•

Racionalizar a circulação de equipamento e veículos de apoio à obra potenciadores de emissões
vibratórias;

•

Garantir as manutenções e revisões periódicas dos veículos e de maquinaria de apoio à obra;

•

Adequar o tipo de maquinaria de apoio à obra, de forma a evitar a potenciação de vibrações;

•

Proceder à seleção de equipamentos, veículos, maquinaria de apoio à obra que tenham sido projetados com preocupações antivibratórias;

•

Proceder à seleção de técnicas e processos construtivos que gerem menos vibrações;

•

Implementar, sempre que justificável, ações e medidas de proteção antivibráticos complementares às já anteriormente apresentadas de modo a minimizar níveis de vibração nos estaleiros e nas
zonas adjacentes à obra;

6.10.20 CONTROLO OPERACIONAL

O Controlo Operacional consiste na verificação da implementação das medidas de gestão descritas no
Caderno de Encargos, na legislação aplicável, no PPGRCD, no presente PGA, entre outros, e na elaboração de registos ou na utilização de documentos de controlo, que podem incluir fichas de controlo interno e documentos oficiais.
O Controlo Operacional das diversas ações com implicações no ambiente é efetuado fundamentalmente
pelo Responsável Ambiental, em colaboração com o Diretor Técnico da Obra, e pelos responsáveis pela
implementação de medidas.
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a) LIVRO DE REGISTO DE OBRA

Para além da informação já habitualmente constante no Livro de Registo da Obra, deverá ainda ser incluída a seguinte, de caráter ambiental:
•

As eventuais deficiências, erros ou omissões na execução ou na aplicação do Plano de Gestão
Ambiental, incluindo o estabelecido no PPGRCD;

•

A ocorrência de acidentes ambientais que envolvam a afetação da área de intervenção;

•

O registo de reclamações e ações subsequentes realizadas para a sua resolução;

•

Quaisquer outros acontecimentos que se considerem relevantes do ponto de vista da Gestão
Ambiental de obras.

O Livro de Registo da Obra deverá estar arquivado no estaleiro, permitindo a consulta in loco, a verificação do registo de ocorrências e das respetivas ações corretivas e o estado de implementação das recomendações definidas no Plano de Gestão Ambiental.
b) NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES E RECLAMAÇÕES

No caso de se verificar alguma ocorrência ambiental, deverá haver o seu registo e tratamento adequado.
No caso da deteção de não conformidades, o colaborador que a detetar deverá preencher uma Ficha de
Não Conformidade, de acordo com o modelo “Registo de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas”
constante no Anexo 1 do PGA, ou equivalente, desde que previamente aprovada, que depois de preenchida, deverá constar no Anexo 2 deste documento.
O registo de Não Conformidades e Ações Corretivas/Correção/Preventivas, bem como as medidas a implementar são aprovadas pelo Diretor Técnico de Obra, pelo Responsável Ambiental e/ou pela Fiscalização/Dono de Obra.
c) OUTROS DOCUMENTOS DE CONTROLO

Para além dos registos identificados em anexo ao presente documento, a Entidade Executante deverá
elaborar outros que julgue necessários para o cumprimento do Plano de Gestão Ambiental e ao correto
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acompanhamento das operações em obra, os quais deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização
ou Dono de Obra, quando aplicável.
Todos os documentos relacionados com o Plano de Gestão Ambiental ficarão ao cuidado do Responsável Ambiental da EE, no estaleiro da obra, podendo ser consultados, em qualquer altura, pelo Dono de
Obra ou pela Fiscalização.
6.11 MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS – FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS
OBRAS

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

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos.

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra.

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

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – através da
reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com
a descompactação e arejamento dos solos.

Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade
de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.
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7 MONITORIZAÇÃO
7.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO

Os programas de monitorização, referentes aos factores ambientais que são necessários monitorizar estabelecidos de acordo com os impactes negativos mais significativos do projecto, são:
•

Hidrogeologia (recursos hídricos subterrâneos);

•

Recursos hídricos superficiais e qualidade da água;

•

Biologia e Ecologia;

•

Qualidade do ar;

•

Ruído.

7.1.1

HIDROGEOLOGIA (RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS)

Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, valores dos parâmetros microbiológicos, e como
complementares o cloreto de sódio, azoto e fósforo, podendo ser associados aos valores monitorizados
nas captações de água subterrânea da envolvente directa ao projecto.
O plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos tem como objectivo o de controlar a evolução da qualidade e quantidade das águas subterrâneas, detectar a eventual presença de roturas e minimizar os seus efeitos.

Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar deverão ser os seguintes: microbiológicos, cloreto de sódio, azoto e fósforo.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Os pontos de amostragem devem incluir as captações de água subterrânea existentes na envolvente
directa ao projecto.

Periodicidade da amostragem
Deverá ser efectuada uma primeira análise antes do início da fase de construção, outra durante o período de construção e uma após terminarem todas as actividades que compreendem esta fase e início do
arranque da nova ETAR.
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Durante a fase de exploração deverá ser realizada uma análise após o primeiro mês de funcionamento
da ETAR e consoante os resultados obtidos para cada um dos locais deverá ser efectuado um plano de
monitorização que se ajuste à realidade e caso necessário deverão ser aplicadas medidas de forma a
contrariar os resultados obtidos.

Referência a técnicas e métodos de amostragem
Deve ser entregue aos responsáveis pela ETAR um registo (podendo este ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos acompanhamentos efectuados, tendo obrigatoriamente informações relativas à equipa, identificação do local e estar documentado fotograficamente.
Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Sempre que for
excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as medidas que deverão ser implementadas futuramente de forma a minimizar a sua ocorrência.

7.1.2

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA

Monitorização da qualidade da água superficial no meio receptor na fase de exploração; monitorização
do compartimento de água, nos parâmetros físico-quimicos e microbiológicos típicos de águas residuais.
O plano de monitorização da qualidade da água superficial na área de descarga e do efluente tratado,
com o objectivo de avaliar a influência da descarga da ETAR no meio receptor.
Os resultados obtidos permitirão acompanhar os efeitos do projecto ao longo do tempo e prever a
eventual necessidade de introdução de ajustes e melhoramentos no esquema previsto.
Os planos deverão considerar as seguintes orientações:

•

Plano de monitorização da qualidade da água do meio receptor

Realização de uma campanha de amostragem e análises num ponto (ou vários pontos) a montante e a
jusante da descarga do emissário final, antes do início das obras, durante e após a construção, com periodicidade adaptada a cada uma das fases;
A escolha do número de pontos para a monitorização do meio receptor e a sua localização deverá ser
efectuada após decisão sobre o local de descarga;
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Os dados obtidos devem ser analisados tendo em consideração os padrões de qualidade, o período do
ano e as condições climáticas registadas no momento da colheita, com o registo de todas as situações
anómalas aquando da colheita das amostras. Devem ser comparados os dados anteriores e contempladas as situações de descargas acidentais ou de emergência.

•

Plano de monitorização da qualidade do efluente à entrada da ETAR e após o tratamento

Realização de uma campanha de amostragem e análise das águas residuais à entrada da ETAR (afluente)
e do efluente tratado, durante as fases de arranque e de exploração da ETAR, com periodicidade adequada a cada uma das fases, de acordo com os resultados obtidos e com a tipologia de indústrias a serem ligadas à ETAR.
Deve ser analisado o efluente tratado a jusante das linhas de tratamento, à saída do último órgão do
sistema.
A monitorização deve contemplar os parâmetros definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
e respectiva licença de descarga.

Parâmetros a monitorizar
Na fase de exploração, as águas residuais tratadas nas ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente são lançadas em linhas de água, designadas por esteiro da Garganta - Canal de Faro e esteiro da Ilha da Lebre –
Canal de Olhão, respectivamente, ambos, integrados no estuário da Ria Formosa. As zonas de recepção
das águas residuais (ria Formosa) estão classificadas como zonas sensíveis. As condições de descarga do
efluente final, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 348/98, de 9 Novembro, e 149/2004, de 22 de Junho, e às exigências da APA, a respeitar pelo titular da licença são indicadas no Quadro seguinte:
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Quadro 1 - Condições de descarga do efluente final ETAR de Faro Nascente e ETAR de Olhão Poente

* As condições de descarga poderão de futuro vir a ser restritivas, em função da evolução da qualidade do meio receptor e tendo em conta o cumprimentos dos
valores estabelecidos para as aguas conquícolas.

Os parâmetros a monitorizar e respectivo método analítico é apresentado no Quadro seguinte.
Quadro 2 – Qualidade do efluente bruto e após tratamento - Condições do programa de autocontrolo das ETAR de Faro Nascente e
Olhão Poente

(1) de acordo com o definido na Licença de Descarga.

No caso de reutilização de efluente tratado em usos compatíveis, e de acordo com a Norma Portuguesa
n.º 4434, de 2005, relativa à reutilização de águas residuais urbanas tratadas na rega, o efluente a reutilizar na rega de relvados, parques e jardins públicos deverá apresentar valores de coliformes fecais inferiores a 200 NMP/100 mL e, no máximo, 1 ovo de parasita entérico por litro. O Anexo XVI do Decreto-Lei
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n.º 236/98, de 1 de Agosto, recomenda que as águas para rega apresentem um valor de coliformes fecais
inferior a 100 NMP/100 mL, e, no máximo, 1 ovo de parasita intestinal por litro.
A recolha das amostras de água deverá ser feita em recipientes adequados à natureza dos parâmetros a
serem analisados, devidamente preparados para o efeito pela entidade responsável pela sua análise. A
análise terá que ser realizada em laboratórios acreditados e/ou com métodos acreditados.

Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Os pontos de amostragem deverão localizar-se à entrada e saída do sistema de tratamento. No caso do
parâmetro de Coliformes fecais o ponto de amostragem deverá localizar-se apenas à saída do sistema de
tratamento. No Quadro seguinte apresenta-se o tipo de amostragem para cada um dos parâmetros a
analisar.
Quadro 3 – Qualidade do efluente bruto e após tratamento - Condições do programa de autocontrolo das ETAR de Faro Nascente e
Olhão Poente
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*As determinações de CBO5 e CQO deverão ser efectuadas em amostras filtradas, devendo para o efeito serem utilizados filtros 0,45 µm. Os SST
são determinados pelo método usual de filtração e secagem.
** Parâmetro opcional. Se o valor dos cloretos exceder as 2000 mg/L não deverá ser efectuada a determinação de CQO. Caso não seja efectuada
a determinação de cloretos, não poderá ser aceite o argumento de interferência deste parâmetro na determinação de CQO.

Periodicidade da amostragem
Durante a fase de exploração deverá ser realizada uma amostragem quinzenal de todos os parâmetros,
conforme o definido na Licença de Descarga.
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Referência a técnicas e métodos de amostragem
Os resultados do programa deverão ser enviados À entidade licenciadora, em formato digital, com uma
periodicidade mensal. Com a mesma periodicidade dever ser remetida à entidade licenciadora, copia dos
respectivos boletins analíticos.
Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo, de acordo com o
formato e o conteúdo da informação a enviar para a APA, já definido por esta entidade.

7.1.3

BIOLOGIA E ECOLOGIA

De modo a cumprir as medidas de minimização propostas, nomeadamente a nível da calendarização de
obras e minimização da afetação e perturbação de áreas interesse para a avifauna (e.g. sapais de Bela
Mandil-Torrejão – no caso do cenário 2 – ETAR Olhão Poente), utilização de acessos e caminhos existente e sensibilização de trabalhadores, sugere-se Acompanhamento Ambiental por um técnico qualificado
na área de Biologia, a realizar em fase de obra.
Este Acompanhamento visará a aplicação de um conjunto de medidas minimizadoras adequadas, bem
como o cumprimento da legislação e das normas aplicáveis em cada um dos domínios em análise, tendo
em conta o estabelecido no caderno de encargos, e a aprovar pelo dono da obra. Este acompanhamento
permitirá, também, a identificação, em tempo útil, de medidas minimizadoras adicionais e uma eventual
correção das medidas identificadas e adotadas.
Sugere-se a implementação de planos de Monitorização Ecológica que permitam verificar a existência de
impactes residuais, não considerados nesta análise ou, permitir identificar e alertar atempadamente para
eventuais impactes negativos que possam ter sido subavaliados. Estes estudos de monitorização ecológica deverão incidir sobre os grupos mais sensíveis a nível de potenciais impactes, sugerindo-se como
alvos de monitorização, a qualidade do efluente final e os seus efeitos na macrofauna bentónica e as
potenciais alterações a nível das comunidades de avifauna aquática:
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Monitorização da Qualidade do Efluente Final
Propõe-se a utilização do programa de autocontrolo e do normativo de descarga a estipular a nível das
comunidades de macrofauna bentónica a jusante do local de descarga do efluente da ETAR, de modo a
avaliar a qualidade do efluente final. Esta monitorização deverá ter como objectivo acautelar a persistência de situações de rotina ou a ocorrência de situações de carácter pontual que possam ter efeitos lesivos a nível da qualidade da água que é libertada no meio receptor e consequentes impactes a nível da
fauna aquática.
Deverá ser efectuada, no arranque da obra, uma campanha de amostragem para caracterização da situação antes de projecto, de forma a comparar os resultados obtidos após um ano em operação normal
(após fase de arranque), com recurso a recolha de amostras de sedimento que permitam a identificação
das espécies/grupos e a caracterização das comunidades de macrofauna bentónica presentes na área de
influência da ETAR.

Monitorização de avifauna
Dependendo da desactivação ou manutenção das lagoas existentes, de modo a averiguar potenciais
impactes subavaliados a nível da comunidade de aves aquáticas, com particular atenção às espécies dulçaquícolas como os anatídeos, ralídeos e poedicepídeos. Entre os parâmetros que deverão ser algo de
monitorização assinalam-se a riqueza específica de espécies que utilizem a ETAR e área envolvente e a
abundância de indivíduos. As campanhas deverão decorrer em, pelo menos, duas alturas diferentes do
ano, sugerindo-se a primavera e outono. Deverá ter uma duração mínima de 3 anos após início de construção da nova ETAR, sendo que nessa altura deverá ser avaliada a necessidade de prosseguir com este
estudo.
A sua implementação deverá decorrer previamente ao início da fase de construção, de modo a permitir a
obtenção de dados que permitam caracterizar adequadamente a situação de referência.

7.1.4

QUALIDADE DO AR

Monitorização da qualidade do ar na fase de exploração; formação de sulfuretos para as condutas de
pressão, deverão ser medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da injecção de oxigé-
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nio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões; deverão ser monitorizados os sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída.
Para a fase de exploração, o plano de monitorização da qualidade do ar, através da monitorização de
compostos odoríferos e das emissões gasosas do sistema de cogeração.

Parâmetros a monitorizar
Na fase de exploração, e quanto à potencial formação de sulfuretos para as condutas de pressão, recomenda-se que sejam medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da injecção de oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões.
Deverão ser monitorizados os sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída, que se apresentam no Quadro seguinte.
Quadro 4 – Concentração à saída dos sistemas de desodorização na ETAR

A monitorização de parâmetros poluentes deverá ser de acordo com o disposto na legislação em vigor
(Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, e Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de Abril), nomeadamente SO2, NOx,
CO e partículas, dependendo do tipo e potência do equipameto instalado na cogeração, no caso da solução de tratamento 1.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Durante a fase de exploração, e quanto à medição de potencial formação de sulfuretos este deverá ser
localizado nas condutas elevatórias e a montante dos sifões (solução A).
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Os pontos de amostragem relativos à emissão de odores na(s) infraestrutura(s) de tratamento, deverão
localizar-se nos sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída que
se apresentam no Quadro seguinte.
Quadro 5 - Locais e órgãos com ventilação, extracção e tratamento do ar poluído

Durante a fase de exploração a monitorização da intensidade de odores, as medições devem ser realizadas junto às habitações ou aglomerados populacionais mais próximos da ETAR.

Periodicidade da amostragem
Na fase de construção e na fase de exploração, deverá ser durante o primeiro ano de funcionamento da
ETAR e com periodicidade adequada (por exemplo, trimestralmente).
A periodicidade da monitorização deverá ser devidamente adaptada para o primeiro ano de laboração,
para que, em função dos resultados obtidos, se possa definir o regime de monitorização a aplicar posteriormente.
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Referência a técnicas e métodos de amostragem
O registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Sempre que for excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as medidas que deverão ser implementadas futuramente de forma a minimizar a sua ocorrência.
No registo devem ser efectuadas as seguintes observações: condições meteorológicas prevalecentes,
tipos de odores percebidos, intensidade do odor e a frequência de ocorrência dos eventos de odor.
Os resultados obtidos devem ser comparados com as normas legais existentes, que fixem valores guia
e/ou valores limite para os níveis de odor, de forma a garantir que estes não causem incómodos às populações (de acordo com normas holandesas, por exemplo).
Prever que a comunicação dos resultados seja feita à CCDR territorialmente competente, de acordo com
o estipulado no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.

7.1.5

RUÍDO

Monitorização do ruído prevista para a fase de construção e exploração.
O plano de monitorização do ambiente sonoro, considera os seguintes aspectos:
•

Monitorização do nível sonoro equivalente durante as fases de arranque do projecto, construção
e exploração da ETAR;

•

Antes do início da fase de construção será realizada uma campanha de monitorização com o objectivo de conhecer as condições acústicas de referência dos locais associados à zona de implantação da ETAR e às zonas onde decorrerão as obras;

•

Durante a fase de construção será implementado um plano de monitorização para determinar os
níveis de ruído nos estaleiros e zonas adjacentes à obra, em conformidade com as normas em vigor. Deve ser avaliado o critério de exposição máxima e o critério de incomodidade;

•

Caso os níveis de ruído verificados ultrapassarem os valores limites legais, serão definidas medidas a adoptar de modo a cumprir os requisitos necessários;

•

A periodicidade da monitorização deve ser adaptada às actividades de construção desenvolvidas,
com especial incidência nas fases iniciais da obra.
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Parâmetros a monitorizar
Durante a fase de construção e exploração deverão ser avaliados o critério de exposição máxima e o critério de incomodidade.

Locais (ou tipos de locais) de amostragem
Antes do início da fase de construção deverá ser realizada uma campanha de monitorização com o objectivo de conhecer as condições acústicas de referência dos locais associados à zona de implantação da
ETAR e às zonas onde decorrerão as obras. Deverá, ainda, ser implementado um plano de monitorização
para determinar os níveis de ruído nos estaleiros e zonas adjacentes à obra, em conformidade com as
normas em vigor.

Periodicidade da amostragem
A periodicidade da monitorização deve ser adaptada às actividades de construção desenvolvidas, com
especial incidência nas fases iniciais da obra.
Durante a fase de exploração deverão ser realizadas campanhas de ruído durante o primeiro ano de funcionamento da ETAR, sendo a periodicidade das campanhas ajustada de acordo com os resultados obtidos.

Referência a técnicas e métodos de amostragem
Deve ser entregue aos responsáveis pela ETAR um registo (podendo este ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos acompanhamentos efectuados, tendo obrigatoriamente informações relativas à equipa, identificação do local e estar documentado fotograficamente.
O registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Caso os níveis de
ruído verificados ultrapassarem os valores limites legais, deverão ser definidas medidas a adoptar de
modo a cumprir os requisitos necessários.
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8 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Sempre que solicitado, a EE apresentará um relatório, onde deverá condensar todos registos e documentos que evidenciem o acompanhamento ambiental da empreitada em consideração.
Deverá ser efetuado um ponto de situação relativamente a cada descritor ambiental existente, face aos
trabalhos realizados no período, e medidas previstas a implementar, devendo ser indicada toda a informação relevante, incluindo ações de melhoria, evidências do cumprimento de requisitos legais e outros
requisitos aplicáveis, nomeadamente licenças/autorizações, registos, guias de acompanhamento de resíduos, etc.;
No mínimo, este relatório deverá incluir:
•

Identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais, caso haja lugar à sua revisão, quer
pela existência de novos aspetos ambientais, quer pela alteração das condições (ex. alteração da
frequência de ser gerado o impacte ambiental, alterações nos modos de controlo para o aspeto/impacte ambiental, existência de Não Conformidades associadas, etc.), com a indicação clara
dos itens revistos;

•

Verificação do cumprimento de requisitos legais e outros aplicáveis às atividades (poderá constar
de uma lista de verificação, por domínio, para cada requisito legal, ou ação decorrente de AIA, ou
outros associados a boas práticas);

•

Movimento de Resíduos (ex. total encaminhado, em toneladas, por resíduo, operação de destino,
transportador, destinatário, n.º de GARCD, e respetivos certificados de receção e licenças dos
operadores, etc.);

•

Inventário dos equipamentos de utilização no exterior e verificação do cumprimento do DL
221/2006;

•

Monitorizações diversas (ruído, análises a resíduos, solos, águas, se aplicável);

•

Tratamento de Não Conformidades ambientais e reclamações de partes interessadas, etc.
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9 PREVENÇÃO E CONTROLO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Tendo em consideração a Identificação e Avaliação dos Aspetos e Impactes Ambientais da empreitada
em consideração, deverão ser definidos os modos de gestão associados aos aspetos associados a situações de emergência (ex. derrames, fugas, focos de incêndio, etc.), e sua consideração, quando aplicável,
no Plano de Emergência Interno.
•

Têm de ser definidos os modos de atuação em caso de derrame de substâncias ou preparações
perigosas, e ser do conhecimento dos trabalhadores;

•

Devem existir meios de atuação (kit hidrófugo) em caso de derrame adequados, nos locais de
armazenamento e utilização de produtos ou preparações perigosas;

•

Deverão ser respeitadas as instruções fornecidas ou afixadas em cada local, se aplicável, para minimização dos danos (ex. instruções para trasfegas, pinturas, preparação/aplicação de óleo de
descofragem, etc.).

Após a ocorrência de qualquer acidente será elaborado um relatório específico, no qual se procederá à
descrição, análise e avaliação da ocorrência, incluindo causas possíveis, consequências, correção e eventuais alterações nos processos necessários para evitar a ocorrência de situações semelhantes.
A Entidade Executante deverá manter em locais bem visíveis e perfeitamente identificáveis a folha de
registo da listagem de números de telefone de emergência.
Em caso de acidente ou emergência ambiental que se revista de gravidade, a Entidade Executante deverá
avisar imediatamente a Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável.
No anexo 14 encontra-se o Plano de Emergência Ambiental.
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DECLARAÇÃO DE RECEÇÃO DO PGA NO INÍCIO DA EMPREITADA

DECLARAÇÃO
O consórcio constituído pelas empresas Oliveiras, S.A. e Acciona Agua adjudicatário da
empreitada de “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão”, declara ter recebido o PGA para
a mencionada empreitada, comprometendo-se a cumprir o preconizado nesse PGA com
proficiência tendo em conta a legislação em vigor e a propor as alterações que se revelarem
necessárias, face aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados no decorrer da
obra.

_____ de ______________________ de 20__

O Representante do Adjudicatário

MOD P2-42
Revisão: 00

______________________________________________________

REGISTO DAS REVISÕES DO PGA

Número:

Pág:

______

___ / ___
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Revisões

DESCRIÇÃO

ELABORAÇÃO

MOD P2-41
Revisão: 00

Data

Rubrica

REGISTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Número:
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___ / ___

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA

DOCUMENTO
Plano de Segurança e Saúde (PSS);

Compilação Técnica da Obra (CT);

Plano de Gestão Ambiental (PGA);

___________________________;

REF.ª

NOME DO DETENTOR

ENTIDADE

_________________________________;

______________________________

DATA

RUBRICA

OBSERV.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MOD P2-15
Revisão: 00

28

Nota: Este quadro deverá ser mantido atualizado pela Entidade Executante à medida que o PSS ou a CT for
sendo distribuído pelos subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratação.
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DE DOCUMENTOS
Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
Obra:

Número:
______

Pág:
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Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A.E ACCIONA AGUA

DOCUMENTO
Plano de Segurança e Saúde (PSS);

Compilação Técnica da Obra (CT);

Plano de Gestão Ambiental (PGA);

____________________________;
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Revisão: 00

REF.ª

CLÁUSULAS
ALTERADAS

________________________________;

____________________________
DATA DE

RESUMO DA ALTERAÇÃO APROVADA

ENTRADA EM
VIGOR/RUBRICA

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Número:
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______

Pág:
___ / ___

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
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DOCUMENTO
Plano de Segurança e Saúde (PSS);

Compilação Técnica da Obra (CT);

Plano de Gestão Ambiental (PGA);

______________________________;

_________________________________;

__________________________

Descrição da proposta de alteração:

Proposto por:

Na qualidade de:

Ass.:

Data:

Parecer:

Proposto por:

Na qualidade de:

Ass.:

Data:

MOD P2-17
Revisão: 00

APROVAÇÃO
CSO/Representante da Fiscalização

Representante do Dono de Obra

_____/____/____

_____/____/____

Registo N.º 08

Mapa de Registo do Movimento de Resíduos
Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Resíduo

Mês

Origem do
Resíduo

Designação do
Resíduo (1)

Transporte

Código LER
(1)

GARCD n.º
(2)

Data de
saída

Quantidade encaminhada
(estimativa)

Unidades
(kg, Ton, L,
m3)

Rute Jorge

Pag. 1 de 1

Unidades
(Ton, m3)

Código da
Operação de
Destino (1)

Destino

Acondicionamento

Transportador
(3)

Notas:
(1): De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 03-03
(2) De acordo com o DL 46/2008, de 12-03, Portaria n.º 417/2008, de 11-06, Portaria n.º335/97, de 05-11
(3) Assegurar que o transportador por conta de outrém dispõe de licença para o efeito (incluindo frota), e que esta se encontra válida
(4) Assegurar que o destino (entidade e instalação) se encontra licenciado para o resíduo em consideração e operação de destino, e que a licença se encontra válida
Actualizado em:
por:

Ver: 00
Data: 03-052016

NIF/ Id SIRAPA

Destinatário
(4)

NIF/ Id SIRAPA

Data de
Recepção

Data de recepção do
Certificado de recepção
do resíduo
(2)

Quantidade
recepcionada

Número

Página

______

___/___

CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS
Empreitada: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO

MOD P2-20
Revisão: 00

Nº

Código:

Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

Fiscalização:

CSO/ Responsável Ambiental:

Entidade Executante: OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA.

Nome

Entidade

Função

Documentos que pode assinar

Assinatura

Rubrica

Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamentos para Utilização no
Exterior - verificação da conformidade legal

Mod_xxxx.00yy
Rev_0

Pag. x de y

Obra: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
1

Designação do
equipamento de
utilização no
exterior

2

3

Marcação CE

SIM

NÃO

4

Marcação do Nível
Sonoro

SIM

NÃO

5

Declaração CE
Conformidade

SIM

NÃO

Ano de
fabrico

6
P: Potência instalada efetiva
(KW)
Pel(1): potência elétrica (kW)
m: massa do aparelho (kg)
L: espessura transversal de
corte (cm)

7

Nível sonoro
garantido
(LWA) dB(A)

8

Condição da
Tabela do
Anexo V

9

10

Notas:
(1)
: Pel para grupos eletrogéneos de soldadura: a intensidade de corrente convencional de soldadura multiplicada pela tensão convencional de carga para o valor
mais baixo da taxa de laboração do fabricante. Pel para grupos eletrogéneos de potência: potência primária, de acordo com a ISO 8528-1 : 1993, cláusula 13.3.2.

Coluna 4: verificar se cumpre os requisitos do Anexo II do DL 221/2006, de 12 de Março
Os valores das colunas 5, 6 e 7 são retirados da Declaração CE do equipamento em questão
As condições e fórmulas para as colunas 8, 9 e 10 são retiradas do Anexo V do DL 221/2006
Coluna 12: o equipamento só estará conforme se se verificar conformidade nas colunas 2, 3, 4 e, quando aplicável, o Valor obtido na coluna 7 for inferior ou igual ao obtido na coluna 11
Atualizado em: _____-___-___
por: ___________________________________

11

Nível
Fórmula da
Fórmula da
Admissível de
Tabela do
Tabela do
potência
Anexo V - Fase Anexo V - Fase
sonora
dB(A)
I
II
(a partir de 3 de (a partir de 3
Janeiro
de Janeiro
(resultado)
de 2002)
de 2006)

12

13

Conformidade
Obs.

SIM

NÃO

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS, AÇÕES PREVENTIVAS,
ACIDENTES, INCIDENTES, RECLAMAÇÕES

Número______ de 20______
Página _____de ______

Empreitada: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Descrição (caso se trate de um acidente identificar sinistrado(s) e encaminhamento):

Detetado por:
Ações imediatas:

data: _____-_____-________
Não

Recebido por:

data: _____-_____-________

Sim Qual(ais): ____________________________________________________________________________ Efetuado por:

data: _____-_____-________

Análise de Causas:

Descrição das ações:

corretivas

preventivas

Aceite a ação proposta

Rejeitado

Aceite nas condições em anexo

Outra ___________________________________________

Proposto por:

data:____-____-________

Decidido por:

Resp. Implementação das ações:

data:____-____-________

Prazo:

Ações corretivas / preventivas implementadas:

Fecho da Não Conformidade:
Avaliação da eficácia das ações:

Ação (ões) não eficaz (es) (nota: caso as ações sejam consideradas não eficazes, o processo não
fica aqui concluído, devem ser analisadas novamente as causas e /ou definidas novas ações – o
processo continua numa nova página que deve ficar anexa a esta)

Ação (ões) eficaz (es)
Fechado por:

data: _____-_____-________

Resp. Implementação das ações:

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PGA NA RECEPCÃO PROVISÓRIA

DECLARAÇÃO
(a anexar ao Auto de Receção Provisória da Obra)
O consórcio constituído pelas empresas Oliveiras, S.A. e Acciona Agua na qualidade de entidade
executante da empreitada “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão”, declara que, todos os
elementos preparados e utilizados no âmbito da Gestão Ambiental para a empreitada acima referida,
se encontram integrados de forma organizada no conjunto de ... pastas, referido no anexo a esta
declaração e que se entrega ao representante do Dono da Obra neste ato.

O Representante da entidade Executante

O Responsável Ambiental

_____________________________

_____________________________

_____/_____/_____

_____/_____/_____

O Representante do Dono da Obra
A Fiscalização

Recebi os documentos

MOD P2- 43
Revisão: 00

mencionados
_____________________________

_____________________________

_____/_____/_____

_____/_____/_____

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

Número:

Pág.:

________

___/_____

Dono da Obra: ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.
Obra:
Entidade
Executante:

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA.

Endereço de estaleiro:
Telefone:

Fax:

E-mail:

Diretor de obra: Eng.º Carlos Simões
Telefone: 963 064 507

E-mail:
carlos.simoes@oliveiras.pt

Fax:

SOS / AMBULÂNCIAS

112

CIAV
CENTRO ANTIVENENOS
808 250 143

HOSPITAL DE FARO,
EPE
(tel.: 289 891 100)
BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE
FARO

FARMÁCIA DA
PENHA
(tel.: 289 822 342)
DELEGAÇÃO DE FARO
(tel.: 289 803 758)

(tel.: 289 802 147)
GNR DE FARO

PROTEÇÃO CIVIL DE
FARO

(tel.: 289 887 600)
(tel.: 289 887 510)
214 728 200

289 895 200

SEPNA
SERVIÇO DE PROTEÇÃO
DA NATUREZA E DO
AMBIENTE

MOD P2-36
Revisão: 00

808 200 520

ELETRICIDADE

GÁS

ÁGUA

_______________

________________

________________

(tel.:

)

(tel.:

MOD P2-36
Revisão: 00

Em caso de acidente grave
Note bem:
• Chamar imediatamente a sua chefia
• Só o D.O. está autorizado a prestar declarações

)

(tel.:

)
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A Política de Ambiente que se irá implementar na obra “Conceção/Construção da ETAR de
Faro-Olhão”, assenta nos seguintes princípios:

•

Assegurar o cumprimento dos requisitos legais em vigor aplicáveis e outros requisitos

relacionados com os aspectos ambientais aplicáveis às actividades a desenvolver no âmbito da
empreitada.
•

Estabelecer um plano de acção ambiental que tenha em consideração as actividades

desenvolvidas que possam causar impactes ambientais negativos.
•

Sensibilizar os trabalhadores afectos à empreitada para a importância da implementação

de medidas de gestão ambiental, através do fornecimento da informação/formação necessária
à compreensão e cumprimentos dos procedimentos ambientais.
•

Desenvolver práticas que evitem a poluição, ou que pelo menos a reduzam, assegurando

um destino final adequado para os resíduos gerados, privilegiando a reciclagem/valorização.
•

Minimizar a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização

de materiais e da utilização de materiais não susceptíveis de originar RCD contendo
substâncias perigosas;
•

Favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação

dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.
•

Recorrer à utilização de produtos e serviços, sempre que possível, não agressivos para o

ambiente.
•

Garantir, tanto quanto possível, a reposição das condições ambientais iniciais nas áreas

intervencionadas, após a conclusão da obra.
•

Racionalizar o consumo de consumíveis, energia e água.

•

Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental.
O Diretor Técnico da Empreitada

_____________________________
(Carlos António da Silva Simões, Eng.º)
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“CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO”
DONO DE OBRA
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

ENTIDADE EXECUTANTE
FISCALIZAÇÃO

COORDENAÇÃO
DE SEGURANÇA / AMBIENTE E QUALIDADE

OLIVEIRAS, S.A. / ACCIONA AGUA

DIRECTOR TÉCNICO DA EMPREITADA

TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

TÉCNICO DE QUALIDADE

Eng.º Carlos Simões
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Será ministrada formação em termos de sensibilização ambiental a todos os
intervenientes na empreitada, seus colaboradores e colaboradores dos subcontratados
para o cumprimento das medidas previstas no SGA da empreitada.
Nas acções de formação específicas a ministrar deverão ser abordados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
•

Política de responsabilidade empresarial;

•

Os requisitos do sistema de gestão ambiental;

•

Os aspectos e impactes ambientais significativos da empreitada;

•

Principais diplomas legais aplicáveis e forma de os cumprir;

•

Importância do cumprimento dos requisitos legais e da implementação de todas as
medidas de minimização de impactos e de monitorização;

•

Os seus papéis e responsabilidades nas situações de resposta à emergência;

•

As consequências de não respeitar os procedimentos operacionais estabelecidos.

As acções de formação respeitantes ao sistema de gestão ambiental serão planeadas.
Para tal a empresa elaborou um Plano de Formação para a empreitada em causa que se
apresenta.
Quadro 1 – Plano de Formação Ambiental

PLANO DE FORMAÇÃO

Tema de Formação

Objectivos Formativos

Publico Alvo

Calendarização

Duração

Sistema de Gestão
Ambiental da
empreitada
(SGA)

• Dar a conhecer o SGA
elaborado no âmbito da
empreitada,
incluindo
os
objectivos e política ambiental
• Compreender a organização
do SGA e todo o processo
documental a implementar
durante a empreitada

Director de Obra
Encarregado

Antes do inicio da obra

≈ 20 min

Formador

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge
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PLANO DE FORMAÇÃO

Tema de Formação

Sensibilização
ambiental em obra

Gestão de Resíduos

Poluição
Atmosférica

Poluição Sonora

Poluição Hidrica

Plano de
Emergência
Ambiental

Objectivos Formativos
• Dar a conhecer a Politica
Ambiental da empreitada
• Assimilar quais os principais
descritores
e
impactes
ambientais decorrentes dos
trabalhos, e sensibilizar para
as medidas preventivas a
adoptar
• Sensibilizar para as boas
práticas
ambientais
a
implementar no estaleiro;
• Sensibilizar para o consumo
eficiente
dos
recursos
energéticos (água, energia)
• Dar a conhecer quais os
principais resíduos passíveis
de serem gerados em obra e
respectiva gestão;
• Dar a conhecer o Plano de
Gestão
dos
RCD
da
empreitada
• Dar a conhecer quais as
principais tarefas/actividades
passíveis de gerarem poluição
atmosférica em obra;
• Dar a conhecer as medidas de
minimização
• Dar a conhecer quais as
principais tarefas/actividades
passíveis de gerarem poluição
sonora em obra;
• Dar a conhecer as medidas de
minimização
• Dar a conhecer quais as
principais tarefas/actividades
passíveis de gerarem poluição
hidrica em obra;
• Dar a conhecer as medidas de
minimização
• Dar a conhecer o Plano de
Emergência
Ambiental
da
empreitada
• Compreender
os
Procedimentos a adoptar em
caso
de
ocorrências
a
acidentais (incêndio, derrames,
inundações…)

Publico Alvo

Calendarização

Duração

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

≈ 10 min

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

≈ 10 min

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

≈ 10 min

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Encarregado
Chefes de Equipa
e
restantes
Trabalhadores

Antes do inicio da obra
Sempre que se
justifique

≈ 20 min

≈ 20 min

≈ 20 min

Formador

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge

Técnico de
Ambiente –
Eng. Rute
Jorge
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Estas

acções

ficarão

registadas

no

impresso

“Registo

da

Acção

de

Formação/Sensibilização” da empreitada e serão arquivadas no PGA da obra. Apresentase abaixo o modelo do folheto de fornecido aquando das acções de sensibilização
ambiental bem como o modelo do registo da acção se sensibilização.

REGISTO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO / INFORMAÇÃO

TEMA A ABORDAR:

OBRA:

ACOLHIMENTO - SEGURANÇA / AMBIENTE

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO

IDIOMA:

PORTUGUÊS

EMPRESA:

OLIVEIRAS, S.A /
ACCIONA AGUA

DATA:
1

FOLHA:

HORÁRIO
MANHÃ:

às

TARDE:

às

TEORIA:

PRÁTICA:

TEORIA:

PRÁTICA:

SUMÁRIO
Os conteúdos a abordar na acção de formação/sensibilização em matéria de SEGURANÇA E HIGIENE NO
TRABALHO a ministrar aos colaboradores desta empreitada são:
• Dar a conhecer a existência e o conteúdo geral do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (DPSS)
referindo a possibilidade de ser consultado por qualquer colaborador;
• Alertar para os riscos associados às actividades em curso da empreitada e informar os trabalhadores das
respectivas medidas de prevenção. Irão ser abordados questões de segurança a ter em trabalhos de escavação.
• Sensibilizar para a importância de uma correcta utilização dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI), não
esquecendo a prioridade dos Equipamentos de Protecção Colectiva (EPC) face aos EPI. Serão abordados
equipamentos de protecção colectiva contra quedas em altura (e.g. guarda corpos, redes de segurança).
• Recordar a existência do Regulamento Interno de Consumo de Álcool e relembrar a proibição do consumo de
bebidas alcoólicas no horário de trabalho;
• Dar a conhecer o Plano de Emergência, o local onde se encontram afixados os contactos de emergência bem
como a existência e o local onde se encontra a caixa de 1os socorros e o extintor;
• Lembrar a importância de ter o estaleiro / frentes de trabalho arrumadas;
• Alertar para a proibição de fazer despejos de resíduos em zonas não autorizadas bem como a proibição de
fazer queima de resíduos;
Após esta acção de formação, cada colaborador deverá estar mais sensibilizado para a importância das questões de
segurança em obra e ter um comportamento mais seguro.
Os conteúdos a abordar na acção de formação/sensibilização em matéria de AMBIENTE a ministrar aos
colaboradores desta empreitada são:
• Dar a conhecer a existência e o conteúdo do Plano de Gestão Ambiental (PGA) bem como da Politica de
Ambiente;
• Informar das funções e responsabilidades de cada um dos trabalhadores na gestão ambiental da empreitada.
• Identificar alguns impactos ambientais existentes na fase de obra e propor medidas de minimização;
• Sensibilizar para a importância de uma correcta gestão de resíduos, nomeadamente a necessidade de deposição
selectiva e organizada dos resíduos, a forma de acondicionamento bem como de um destino final adequado,
sempre que possível encaminhá-los para valorização;

• Alertar para a proibição de fazer despejos de resíduos em zonas inadequadas, ou em qualquer zona fora do
estaleiro sem que haja autorização prévia;
• Alertar para a proibição de fazer queima de resíduos;
• Recordar os procedimentos a ter no abastecimento de combustível das máquinas em obra;
• Utilizar aparadeiras quando necessário;
• Lembrar a importância de ter o estaleiro / frentes de trabalho arrumadas;
• Dar a conhecer o Plano de Emergência Ambiental;
Após esta acção de formação, cada colaborador deverá estar mais sensibilizado para os impactos ambientais
existentes em fase de obra e ter um comportamento mais Amigo do Ambiente.
MONITOR:

DURAÇÃO:
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARO QUE RECEBI, ENTENDI E VOU CUMPRIR, OS PRINCIPIOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E BOM AMBIENTE MINISTRADOS
NESTA FORMAÇÃO, PELO QUE ME CONSIDERO RESPONSÁVEL PELO NÃO CUMPRIMENTO DOS MESMOS.

NOME DO FORMANDO

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO(S) FORMADOR(ES)

NOME DA EMPRESA

CATEGORIA
PROFISSIONAL

ASSINATURA DO FORMANDO
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ANEXO 9 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Com Periodicidade
Diária

CONTROLO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE RISCO (*)

DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA:

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO

DONO DE OBRA:

ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

Declaração CE de
Conformidade em
Português

Equipamentos de Estaleiro

Código

Designação

Empresa

Marca

Modelo

N.º de Série

C

NC

NE

Verificação dos
Requisitos Mínimos de Plano de Manutenção
Registo da Última
Manual de Instruções
Periódica
em Português
Segurança de
Manutenção Efectuada
Equipamentos Móveis
C

NC

NE

C

X

Semanal

NC

NE

C

NC

NE

C

NC

NE

Anual

Seguro da Máquina

C

Mensal

VALIDADE

NC

Observações

NE

Elaborado por:

Data:

Responsável máximo em obra: Eng. Rui Margarido

(*) Todas as máquinas ou equipamentos que possam pôr em risco a segurança e saúde dos trabalhadores por motivo de falta de manutenção, ou que possam originar a paralização de trabalhos. (Considera-se que os pequenos equipamentos podem ser alvo de substituição por outros equivalentes, existentes como
suplentes em estaleiro (Ex: Vibradores, Martelos, Rebarbadoras, etc.))
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1. INTRODUÇÃO
O presente Projeto de Estaleiro refere-se à implantação temporária de um estaleiro que tem como
objetivo principal o apoio funcional para a execução da Empreitada designada por
“Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão” a levar a efeito pelo consórcio constituído
pelas empresas Oliveiras, S.A. e Acciona Agua, visa estabelecer as condições de organização e
funcionamento das instalações sociais e do estaleiro da obra, de forma a salvaguardar as
condições de Segurança, Higiene, Saúde e Ambiente.

2. DEFINIÇÕES
Estaleiro da Obra – Área reservada aos trabalhos de execução de determinado projeto, com tudo
o que nela se compreende, incluindo a edificação em obra e tudo o que para ela concorre,
nomeadamente equipamentos, materiais, vias internas de acesso e circulação, instalações fabris,
de armazenagem e instalações sociais.
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Plano de Estaleiro - Descrição gráfica da implantação, durante a fase de execução da
Empreitada, de todas as instalações, redes técnicas e equipamentos de apoio, em relação à
edificação.
Plano de Segurança e Saúde - Plano de Segurança e de Saúde é o documento técnico
elaborado pelo Dono da Obra que, com base nas técnicas de prevenção, enquadra um programa
de ação relativamente à segurança integrada e à vigilância e proteção da saúde dos trabalhadores
em relação à obra a executar.

3. RESPONSABILIDADES
De acordo com a descrição de funções dos cargos previstos no Organograma, cabe aos
responsáveis a seguir indicados, em relação aos estaleiros, as seguintes competências:
•

REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE (DIRECTOR DE OBRA): Aprovação
do Projecto de Estaleiro.

•

TÉCNICO DE SEGURANÇA: Organizar e apoiar tecnicamente a elaboração do Projecto de
Estaleiro e a aplicação das medidas de segurança que devem ser asseguradas pelos
responsáveis anteriores durante a montagem do estaleiro.

•

ENCARREGADO: Organizar o estaleiro e coordenar as actividades aí executadas em
condições de segurança, exigindo aos trabalhadores, Chefes de equipa e subempreiteiros
o seu cumprimento. Assim é da responsabilidade do encarregado o armazenamento de
materiais e equipamento e o controlo da ferramentaria. Deverá propor alterações quando
necessário.
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4. ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO
4.1 ABERTURA E INSTALAÇÃO DO ESTALEIRO
A empresa, após notificação da adjudicação e receção da informação do Dono da Obra sobre a
área em que o estaleiro pode ser implantado, fornecerá ao Dono da Obra, antes do início dos
trabalhos ou no prazo que estiver estabelecido,
•

Identificação do Diretor de Obra ou equiparado e de quem o substitua;

•

Os elementos necessários à elaboração da “Comunicação Prévia de Início de Trabalhos”;

•

Informação sobre quais os trabalhos a subcontratar, identificando os respetivos
subempreiteiros já contratados;

•

Listagens dos subempreiteiros e do pessoal (próprio, dos subempreiteiros e dos
trabalhadores independentes);

•

Listagens dos equipamentos a utilizar em obra, juntando fotocópias das respetivas
certificações quando exigido por lei;

•

O Plano de Estaleiro para aprovação do Dono da Obra, detalhando as zonas de
implantação da obra, dos vários equipamentos fixos, incluindo as zonas de ação das gruas,
caso aplicável das instalações de apoio à produção, de armazenagem e instalações sociais
bem como as respetivas redes técnicas. O Plano de Estaleiro deverá identificar, ainda, os
acessos, as vias de circulação, normais e de emergência. Deve proceder também à
vedação e vigilância do estaleiro;

•

Programa de trabalhos, incluindo de pré-fabrico, para aprovação do Dono da Obra,
indicando, conforme o cronograma, as diversas fases de execução e sua duração, com a
respetiva carga de mão-de-obra, enumerando os vários equipamentos. Materiais, proteções
coletivas e outras consideradas necessárias para a execução dos trabalhos;
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•

Informação relativa à carga de mão-de-obra e equipamentos;

•

As informações anteriormente referidas devem serão mantidas atualizadas e disponíveis
para observação pelo Dono da Obra.

4.2. COMUNICAÇÃO DO AVISO PRÉVIO E DE INÍCIO DE ATIVIDADE
O Dono da Obra comunicará, a abertura do estaleiro da obra, à Autoridade para as Condições de
Trabalho, com base nas informações fornecidas pelo Empreiteiro.

4.3. LIGAÇÕES ÀS “REDES PÚBLICAS EXISTENTES” E CONSUMOS
Nas ligações às “redes públicas existentes” deve observar-se:
a) Rede de Eletricidade (caso aplicável)
•

O Empreiteiro deve solicitar à entidade competente o fornecimento de energia e efetuar o
respetivo contrato, suportando todos os encargos inerentes. Se a potência a contratar for
superior a 50 Kva será necessário entregar o projeto das instalações elétricas para o
licenciamento das referidas instalações.

b) Rede de Águas (caso aplicável)
•

O Empreiteiro deve solicitar à entidade competente o fornecimento de água e efetuar o
respetivo contrato, suportando todos os encargos inerentes.

c) Rede de Comunicação (caso aplicável)
•

O Empreiteiro deve solicitar à entidade competente o fornecimento de linhas ou outros e
efetuar o respetivo contrato, suportando todos os encargos inerentes.

d) Rede de Esgotos (caso aplicável)
•

O Empreiteiro deve solicitar à entidade competente a ligação à rede municipal, suportando
todos os encargos inerentes. No caso de inexistência de rede, deverá o empreiteiro instalar
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no

estaleiro

processo

de

armazenagem,

tratamento

e

remoção

dos

efluentes

adequadamente, suportando todos os encargos inerentes.
•

As alterações às redes referidas serão por conta do Empreiteiro e comunicadas ao Dono
da Obra com indicação da nova localização, caso seja diferente da apresentada no Plano
de Estaleiro, sem prejuízo, sempre que necessário, de aprovação da autoridade técnica
competente.

•

No caso de insuficiências ou de fornecimentos deficientes através das redes referidas, é da
responsabilidade do Empreiteiro a adoção de soluções para que não seja afetado o
programa de trabalhos. Os efluentes provenientes de zonas de serviços, refeitórios, zonas
sociais deverão ser tratados adequadamente.

4.4. DOCUMENTAÇÃO
Do Projeto
•

O Empreiteiro, após ter recebido o conjunto de desenhos, especificações e outros
elementos necessários à execução dos trabalhos deverá informar imediatamente o Dono
da Obra sobre eventuais erros ou omissões.

Da Obra
•

O Empreiteiro está obrigado a adoptar os modelos de documentação fornecidos pelo Dono
da Obra, bem como outros previstos em diplomas legais, nomeadamente o “Livro de Obra”.

4.5. COMUNICAÇÕES
•

Os Empreiteiros e a fiscalização têm de dispor no estaleiro de um contacto permanente e
disponível (telemóvel), cujo número terá de ser indicado ao Dono da Obra, para além dos
números de telemóvel pertencentes ao Diretor de obra e Responsável de Segurança no
Estaleiro por parte do Empreiteiro e Chefe da Fiscalização por parte da entidade
fiscalizadora.
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4.6. TELEFONES E ENDEREÇOS
•

O Empreiteiro deverá afixar na obra e divulgar junto dos trabalhadores os seguintes
números de telefone:
- Central de comunicações de emergência
- Posto Médico de Emergência
- Hospital mais próximo
- Bombeiros
- Vigilância
- Serviços de Segurança e Saúde
- Coordenador de Segurança e Saúde
- Autoridade para as condições de trabalho (ACT)
- Portarias
- Polícia.

5. MORADA DO ESTALEIRO
A empreitada “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão” ficará localizado nas atuais
instalações da ETAR de Faro Nascente de modo a permitir um apoio prático e funcional à obra.

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTALEIRO
O estaleiro será composto por:
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•

Zona de estaleiro social;

•

Zona para o parque de materiais e equipamentos;

•

Zona de Contentor de ferramentaria;

•

Gruas.

Na imagem seguinte representa-se o aspeto geral do estaleiro.

O estaleiro será dotado com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessários ao
normal funcionamento do mesmo, de modo a assegurar a gestão, o enquadramento, o apoio e a
direção da obra, nomeadamente:
a) Instalações provisórias e/ou definitivas, fixas e/ou móveis, para escritórios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalização, etc.;
b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessórios (eletricidade,
águas,

esgotos,

comunicações,

climatização,

informática,

acessos,

serventias,

abastecimento de combustíveis, segurança, sinalização, etc.) de apoio e necessárias ao
regular funcionamento do estaleiro;
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c) Mobiliário, equipamento de escritório e consumíveis;
d) Equipamentos informáticos e respetivos consumíveis;
e) Equipamento de comunicações e respetivos consumíveis;
f) Iluminação do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
h) Equipamentos de proteção individual e coletiva;
i)

Meios humanos (técnicos superiores ligados à gestão, preparação, apoio e direção de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operários qualificados e indiferenciados, etc.);

j)

Instalações provisórias para armazenamento/acondicionamento de resíduos e produtos
químicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere às instalações e aos locais de trabalho,
deverá será organizada de acordo com a regulamentação aplicável.
A identificação pública bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra respeitarão a
legislação em vigor.
O consórcio estabelecerá, por sua conta, uma vedação do estaleiro e da obra, destinada a impedir o acesso
de estranhos.
O Empreiteiro deverá construir e manter em bom estado de utilização os acessos provisórios ao estaleiro e
aos locais de trabalho, garantindo a segurança de pessoas e salvaguardando danos ou transtornos às
populações e edificações vizinhas.
Dentro dos limites da obra serão colocadas instalações sanitárias adequadas e destinadas ao pessoal,
sendo o consórcio responsável por manter todas as instalações sanitárias em boas condições de serviço,
sendo as mesmas abastecidas de água e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos em vigor.
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6. DORMITÓRIOS
Não existirão dormitórios no estaleiro da empreitada, uma vez que os trabalhadores se deslocarão
para pernoitar na sua residência ou ficarão alojados em residenciais ou casas de aluguer na zona
da obra.

7. BALNEÁRIOS
Não existem balneários em obra uma vez que não existem trabalhadores com necessidade de
pernoitar no estaleiro.

8. ZONA DE REFEIÇÕES
Não existirá zona de refeições uma vez que os trabalhadores da empresa e respectiva cadeia de
subempreiteiros, não irão tomar as refeições na obra.
Estes irão almoçar ao restaurante existente nas imediações.
É expressamente PROIBIDA a venda e consumo de BEBIDAS ALCOÓLICAS no interior da
Obra.

9. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Serão garantidos locais com água potável em quantidade suficiente para os trabalhadores durante
o período de trabalho em todas as frentes de obra.
Será colocada a identificação de “Água Imprópria para Consumo”, no caso de existirem
recipientes/reservatórios com essas características.
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10. ENERGIA
O abastecimento de energia elétrica será, garantido, na fase inicial, através de geradores,
prevendo-se a sua substituição logo que garantido o fornecimento da rede pública, através de uma
baixada a requerer logo no início da empreitada. A saída da energia elétrica em baixa tensão para
alimentação da obra será efetuada através de um QGBT, donde sairão os diversos circuitos
independentes para os distintos pontos de consumo.

11. CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NO ESTALEIRO
Nos locais de trabalho só podem estar os trabalhadores da respetiva obra, Fiscalização ou do
Dono da Obra, salvo quando o acesso de outras pessoas aos locais de trabalho for enquadrado
por elementos designados pelo Empreiteiro ou pelos responsáveis do Dono da Obra no local.
Em qualquer caso, a permanência no estaleiro fora do veículo e em zona de trabalhos só é
permitida às pessoas que usarem os equipamentos de proteção individual adequados, de acordo
com o estabelecido no P.S.S.
O Empreiteiro e os representantes do Dono da Obra no estaleiro da obra, bem como os elementos
de vigilância do estaleiro geral poderão verificar a identificação de qualquer pessoa ou veículo.
O Empreiteiro deverá ter registo atualizado e esquematizado da mão-de-obra afeta ao estaleiro.
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12. VISITANTES
O acesso, permanência no estaleiro e horário das visitas deve ser estabelecido com a
antecedência necessária para organizar a visita (mínimo de 48h) e informar a Fiscalização e o
Dono de obra.
As visitas são devidamente enquadradas por um guia do Dono da Obra ou do Empreiteiro,
consoante o motivo da visita respeite a um ou a outro, com conhecimento, em qualquer caso, da
Fiscalização do Dono da Obra.
Durante a visita ao estaleiro, o visitante utilizará o equipamento de proteção individual adequado,
que será fornecido pelo Empreiteiro.

13. MANUTENÇÃO DE VEICULOS
A manutenção de máquinas nas frentes de obra é efectuada pela equipa de manutenção da
Oliveiras, S.A. e Acciona Agua, que se desloca à obra quando necessário utilizando a “Oficina
Móvel” e meios de contenção de óleos e filtros amovíveis. A carrinha “Oficina Móvel” está também
dotada de Kit de contenção de derrames contendo:
•

Produto absorvente (serradura)

•

Pá e vassoura

•

Contentor de resíduos contaminantes

•

Luvas, protecção ocular e protecção respiratória.
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14. ARMAZENAMENTO / DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
As carrinhas dos encarregados estão dotadas de um reservatório de combustível licenciado,
dotado de extintor e com uma capacidade de 600 litros. As carrinhas irão abastecer nas bombas
de combustível (GALP ou REPSOL) existentes no local da obra.
As máquinas são abastecidas a partir dos reservatórios existentes nas carrinhas, com mangueira
apropriada para o efeito, de forma a não haver derrames de combustível.
Os geradores, localizados nas frentes de Obra e em zonas de difícil acesso para a carrinha do
reservatório, são abastecidos com “jarricans” com cerca de 25 litros, que também são
transportados nas carrinhas dos encarregados. Sempre que se justificar os geradores existentes
na obra possuirão bacia de contenção de derrames.

15. GERADORES
Os geradores existentes na obra não necessitam de licenciamento.
Os geradores serão:
•

Marca: Mosa;

•

Modelo: GE-6500DES/GS.

16. PAINEIS DE IDENTIFICAÇÃO
Em local devidamente identificado na planta de estaleiro, será colocado um painel identificativo da
obra.
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Igualmente serão colocados painéis de sinalização para a entrada restrita a pessoal afecto à obra,
bem como sinalética de uso obrigatório de equipamento de protecção individual.
Será ainda colocada uma vitrina junto aos contentores, onde constarão os seguintes documentos:
•

Política de Segurança;

•

Política de Ambiente;

•

Comunicação Prévia e declarações de acordo com o artigo 15.º do DL n.º 273/2003;

•

Horários de Trabalho;

•

Tabela de salários mínimos;

•

Quadro com registo de telefones de emergência (Segurança);

•

Quadro de registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral;

•

Plantas de Emergência;

•

Organograma;

•

Manual de Procedimentos em caso de Emergência;

•

Informações várias no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde.

17. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
No estaleiro haverá todo o equipamento de segurança de protecção individual e colectiva, de
forma a permitir o seu uso adequado aos trabalhos a executar. Nesta matéria haverá o apoio de
um técnico, que terá uma acção contínua de formação e coordenação da implementação dos
meios e equipamento de segurança a utilizar em cada tarefa a desempenhar, de forma a garantir
que os trabalhos decorram com o mínimo de riscos por parte dos intervenientes em obra.
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Serão colocados no estaleiro, junto ao contentor ferramentaria, uma caixa de primeiros socorros e
um extintor (do tipo ABC/CO2) e um manual de procedimentos em caso de emergência.
As caixas de primeiros socorros estarão dotadas de:
•

Betadine (1 frasco)

•

Soro fisiológico (1 frasco)

•

Pensos rápidos (24 unidades);

•

Rolo de Adesivo (1 unidade);

•

Ligaduras Gave (6 unidades);

•

Compressas esterilizadas (10 unidades);

•

Tesoura;

•

Luvas.

18. CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
A lista de contactos de emergência em termos de segurança e ambiente serão afixados no
estaleiro em vários locais visíveis, e será entregue também um exemplar ao encarregado que a
colocará na carrinha.

19. CONTROLO DO ACESSO AO ESTALEIRO
É da responsabilidade do encarregado o controlo de entradas e saídas de pessoas, materiais e
equipamentos da obra.
O portão do estaleiro encontrar-se-á permanentemente fechado, existindo neste a identificação do
encarregado e o seu contacto móvel. Assim, sempre que for necessário entrar algum equipamento
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/ material no estaleiro o portador terá que entrar em contacto com o encarregado, a fim de este lhe
abrir o portão.

20. SISTEMA DE EVACUÇÃO DE RESIDUOS
O Consórcio implementará um sistema de recolha e evacuação de resíduos, com os meios
necessários para a manutenção e conservação do estado de salubridade no estaleiro e para uma
adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência dos trabalhadores, incluindo
as zonas de trabalho.
Durante a sua permanência no estaleiro os resíduos serão sujeitos a uma deposição selectiva com
a correspondente identificação do resíduo e respectiva codificação LER de acordo com a Portaria
n.º 209 de 03 de Março de 2004, sendo posteriormente encaminhados para o destino adequado
(valorização ou eliminação).

21. LAVAGEM DE RODADOS
Não está previsto a existência de nenhuma infra-estrutura para lavagem de rodados à saída do
estaleiro da obra. No entanto, sempre que se justificar proceder-se-á à limpeza do acesso à obra
com auxílio de bobcat com vassoura.

22. ESTADO GERAL DO ESTALEIRO
No estaleiro serão mantidos os seguintes requisitos:
•

Manter o estaleiro organizado;
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•

Assegurar a arrumação e limpeza dos locais de trabalho, mantendo os acessos
desobstruídos;

•

Garantir o estado de salubridade, em particular, ao nível das instalações sociais;

•

Guardar distância de segurança nas zonas de movimentação dos veículos e de
equipamentos de trabalho em relação aos postos de trabalho.

•

Armazenar em segurança, os diferentes materiais e em locais que facilitam a sua
movimentação mecânica;

•

Recolher os resíduos e entulhos em locais apropriados e evacuá-los com periodicidade;

•

Compatibilizar as actividades que existem no local ou no meio envolvente;

•

Utilizar sinalização que evidencie os objectos e situações susceptíveis de provocar perigos;

•

Prestar informação aos trabalhadores sobre a organização do estaleiro e exigir o seu
cumprimento.

23. PREVENÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS EM CASO DE ACIDENTES
24.1. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
O Plano de Segurança e Saúde será entregue ao Empreiteiro para efeitos da aplicação. O
Empreiteiro elabora o Desenvolvimento do referido plano e terá que o manter sempre atualizado,
devendo propor ao Dono da Obra as adaptações que julgue necessárias em face de omissões ou
de situações especiais que ocorram no estaleiro.

24.2. DOSSIER DA OBRA
O Dono da Obra elabora o dossier da obra que contém todos os elementos técnicos relevantes
(incluindo em matéria de segurança e saúde), tendo em vista garantir o registo da evolução da
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obra e uma adequada segurança nos trabalhos das intervenções posteriores à conclusão da obra.
O Empreiteiro colabora com o Dono da Obra na elaboração deste dossier, fornecendo informações
técnicas relativas ao processo construtivo e equipamentos instalados.

24.3. RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO EMPREITEIRO
O Empreiteiro deverá apresentar, mensalmente, à Fiscalização os relatórios de segurança,
indicando as soluções adotadas relativamente a riscos concretos equacionados na execução da
obra e não previstos no P.S.S. e referindo, também, todas as ocorrências (acidentes e incidentes).
Para além do atrás mencionado, o referido relatório deverá:
•

Apreciar o nível de segurança, higiene e saúde nas obras;

•

Apreciar a informação estatística relativa aos acidentes de trabalho;

•

Apoiar a Coordenação de Segurança do Dono da Obra com vista à melhoria das condições
de segurança e saúde no estaleiro;

•

Promover junto das entidades intervenientes o estudo de soluções técnicas de prevenção
relativas a situações que tenham evidenciado maior risco.

24.4. RELATÓRIO DE AMBIENTE DO EMPREITEIRO
O Empreiteiro deverá apresentar, mensalmente, à Fiscalização os relatórios de ambiente,
indicando as soluções adotadas relativamente a riscos concretos equacionados na execução da
obra e não previstos no PGA e referindo, também, todas as ocorrências.
Para além do atrás mencionado, o referido relatório deverá:
•

Apreciar o nível de qualidade ambiental na obra;
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•

Apoiar a Coordenação de Ambiente do Dono da Obra com vista à melhoria das condições
ambientais no estaleiro;

•

Promover junto das entidades intervenientes o estudo de soluções técnicas de prevenção
relativas a situações que tenham evidenciado maior risco.

24.4. REUNIÕES DE SEGURANÇA / AMBIENTE
Serão promovidas reuniões ordinárias, com periodicidade semanal, ou extraordinárias caso haja
acontecimento que as justifiquem, com a presença de:
•

Chefe de Projecto do Dono da Obra, que preside, podendo delegar no Coordenador de
Segurança / Ambiente;

•

Coordenador de Segurança, do Dono da Obra;

•

Coordenador de Ambiente, do Dono da Obra;

•

Fiscal do Dono da Obra;

•

Diretor de Obra e Responsável pela Segurança no Estaleiro para abordagem dos seguintes
temas:
- Analisar a segurança, higiene e saúde ao nível da obra;
- Apoiar a Coordenação de Segurança e Saúde do Dono da Obra;
- Dinamizar e acompanhar as medidas de prevenção dos riscos profissionais e de
protecção da saúde.

•

Diretor de Obra e Responsável pelo Ambiente no Estaleiro para abordagem dos seguintes
temas:
- Analisar a qualidade ambiental ao nível da obra;
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- Apoiar a Coordenação de Ambiente do Dono da Obra;

24.5. PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Sempre que as medidas de organização do trabalho e as técnicas de proteção coletiva não sejam
tecnicamente possíveis ou não sejam suficientes para a realização integral da prevenção dos
riscos, o Empreiteiro assegurará a utilização de equipamentos de proteção individual adequados à
natureza do risco e do trabalho e adaptadas aos seus utilizadores.
A guarda e disponibilização dos capacetes são da competência do Empreiteiro.
No caso das visitas devem ser fornecidas tocas higiénicas.

24.6. BEBIDAS ALCOÓLICAS
Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no estaleiro, salvo quando acompanhar a
refeição principal (almoço ou jantar), em quantidade moderada e que, no teste de alcoolemia não
ultrapasse os valores permitidos na lei.
Poderão ser instaladas em obra, mediante autorização do Dono da Obra, máquinas de
fornecimento de bebidas sem álcool.
A responsabilidade deste controlo é do Empreiteiro, sem prejuízo da fiscalização do Dono da Obra
determinar a sujeição do trabalhador ao teste de alcoolemia. Ao trabalhador que tenha uma taxa
de alcoolemia igual ou superior a 0,5g/l deve ser suspenso o trabalho, considerando-se para todos
os efeitos tratar-se de quebra anormal e injustificada da produtividade, sem prejuízo das
qualificações disciplinares de competência da respetiva entidade patronal.
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24.7. SEGURO, ACIDENTES DE TRABALHO E INQUÉRITOS
É da responsabilidade do empregador:
•

O seguro de acidentes de trabalho, conforme legislação em vigor, devendo apresentar ao
Dono da Obra prova da efetivação do mesmo, incluindo a sua atualização.

•

Comunicar de imediato todos os acidentes ao Dono da Obra para efeito do respetivo
inquérito, para cuja realização deverão cooperar, sem prejuízo de outras obrigações legais
contidas na lei.
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ANEXO 11 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE ASPETOS E IMPACTES
AMBIENTAIS E MODOS DE CONTROLO
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Matriz de Avaliação de Aspetos e Impactes Ambientais e Modos de Controlo
Áreas e Atividades/Situações de Emergência

Avaliação

Aspeto ambiental

Existência de
Requisitos

Situações de Emergência

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Condição da Atividade

Rotina

C

Consumo

Absorventes (óleos, produtos químicos)

Depleção de recursos

Emergência

x

x

C

Consumo

Tintas, diluentes, decapantes

Depleção de recursos

Não Rotina

x

x

C

Consumo

Betume asfáltico

Depleção de recursos

Não Rotina

C

Consumo

Água - furo

Depleção de recursos

Rotina

x

x

C

Consumo

Agentes de extinção de incêndios (Pó
químico)

Depleção de recursos

Emergência

x

x

C

Consumo

Areia

Depleção de recursos

Não Rotina

x

C

Consumo

Meios de atuação em caso de derrame

Depleção de recursos

Emergência

x

C/I

Consumo

Gasóleo / Gasolina

Depleção de recursos

Rotina

C

Emissões

Emissões de particulas

Alteração da qualidade do
ar, efeitos na saúde pública

C

Emissões

Gases de combustão

C

Emissões

C

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rotina

x

x

x

Alteração da qualidade do
ar, efeitos na saúde pública

Rotina

x

x

x

Emissões gasosas decorrentes de
incêndio

Alteração da qualidade do
ar, efeitos na saúde pública

Emergência

x

Ruído

Ruído Ambiental (equipamento de
ut.exterior)

Efeitos na qualidade de vida

Rotina

x

C

Ruído

Ruído Ambiental (equipamento de
ut.exterior - britadeira)

Efeitos na qualidade de vida

Não Rotina

C

Tráfego
rodoviário

Perturbações locais

Efeitos na qualidade de vida

Rotina

x

C

Paisagem

Alterações da paisagem

Efeitos na qualidade de vida

Rotina

x

Resíduos sólidos urbanos e
equiparados

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Rotina

x

Resíduos

x

1

4

4

2

4

NS

Sim

Não

1

PGA; Garantir armazenamento
adequado

Sim

Fichas técnicas/FDS

x

x

3

1

3

2

4

NS

Sim

Não

2

PGA; CE; Garantir armazenamento
adequado

Sim

Garantir condições de armazenamento e Fichas de dados de Segurança (FDS)

x

x

3

1

3

3

6

S

Sim

Não

7

PGA; Contribuir para a gestão
racional

Sim

A manutenção dos equipamentos é efectuada nas instalações Centrais da EE e
dos subempreiteiros. Controlar FDS.

1

1

1

3

3

NS

Não

Não

6

PGA; Garantir existência de meios
adequados)

Não

Neste item estão incluidos os materiais absorventes para limpezas de eventuais
equipamentos/ materiais sujos com produtos quimicos (verificar de acordo com
FDS)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

1

3

2

4

NS

Sim

Sim

3

PGA; CE; Garantir armazenamento
adequado

Sim

Serão respeitados os requisitos para aplicação em materiais que irão estar em
contacto com água para consumo humano e verificado o teor de COV nas tintas.
Assegurar as FDS

x

x

1

2

2

3

3

NS

Sim

Não

2

PGA; Garantir armazenamento
adequado

Sim

Assegurar as FDS

3

3

9

2

8

S

Sim

Sim

1

PGA; Contribuir para a gestão
racional; Monitorização

Sim

É colocado um Joper junto da frente de obra para o controlo das poeiras
provenientes do movimento de terras.

1

1

1

2

2

NS

Sim

Não

1

Garantir armazenamento adequado

Sim

Assegurar na viatura que efetua o transporte de combustível, de acordo com
parecer do IMTT);

1

2

2

2

2

NS

Sim

Não

1

PGA

Sim

Se for necessário adquirir externamente deverá evidenciar-se a
autorização/licença do local de origem

2

1

2

2

2

NS

Sim

Não

1

PGA

Sim

Assegurar o controlo do conteúdo dos kits, bem como da sua utilização.
Consultar o plano de emergência em caso de derrames

x

3

3

9

2

8

S

Sim

Não

7

PGA; Assegurar o cumprimento
dos requisitos do ADR

Sim

Consumido pelos equipamentos/máquinas em obra, incluindo Geradores.
Consultar fichas de dados de segurança dos produtos.

x

3

2

6

2

6

S

Sim

Não

7

PGA

Sim

É efectuada a rega, para minimização das emissões

x

x

3

4

12

3

12

S

Sim

Não

1

PGA

Sim

Garantir que todos os equipamentos e viaturas são alvo das manutenções e
inspecções obrigatórias; verificar aplicabilidade do DL 78/2004 associadas aos
geradores.

x

x

3

1

3

2

4

NS

Não

Não

5

PGA

Não

Garantir que não há lugar à queima de resíduos; O controlo apenas se poderá
relacionar com as medidas minimizadoras de potenciais situações de incêndio

2

4

8

3

9

S

Sim

Não

2

PGA

Sim

Deverão ser cumpridos os requisitos legais do RGR (DL 9/2007) e do DL
221/2006, quando aplicáveis.

2

3

6

4

12

S

Sim

Não

2

PGA

Sim

Verificar cumprimento do DL 221/2006 (enquadramento nesse diploma ou no
RGR)

x

2

2

4

2

4

NS

Não

Não

2

PGA

Não

Elaboração de PST, implementação da sinalização aprovada.

x

2

2

4

2

4

NS

Não

Não

1

PGA

Não

Garantir organização dos materiais e resíduos, tanto no estaleiro como nas frentes
de obra

2

1

2

2

2

NS

Sim

Não

4

PGA; PPG RCD

Sim

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

Medidas de gestão por
imposição legal ou de
partes interessadas

x

x

x

Medidas existentes/previstas
para controlo operacional e
monitorização

x

x

x

C

x

Partes interessadas

Depleção de recursos

Legislação

Lubrificantes (óleos, massas)

Grau de Impacte Ambiental

Consumo

Controlo Ambiental

I

Probabilidade

Não Rotina

Risco de Impacte Ambiental

Depleção de recursos

Nível de
controlo
existente

Inundação

Hipoclorito de sódio ou outros
desinfectantes como o peróxido de
hidrogénio

Observações

Severidade

Consumo

NR;P;E

Fuga de gás

C

x

NR;C;E

Explosão

Rotina

Pavimentação

Depleção de recursos

Britagem de materiais

Materiais de construção vários
(cimento, betão )

Construção civil

Consumo

Rotina/Não
Rotina/Emergência

Escavação

C

Descrição detalhada

Desmatação

Geral

NR;C;E

Derrame/emissão de Substâncias
Perigosas

NR;C;E

Incêndio

NR;P;E

Limpeza da obra

NR;P;E

Arranjos Exteriores

R;C;E

Ensaios

x

R;C;E

Instalação eléctrica e de equipamentos
electromecânicos

x

R;P;E

Controlável/Influenciável

Trabalhos preparatórios

NR;P;E

Montagem e manutenção do estaleiro

R;P;E
Impacte potencial

Gestão dos Aspectos Ambientais

Critérios
Significância final do aspecto

Tipo

(Rotina/Não Rotina; Própria/Contratada; Existente/Futura)

x

x
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Avaliação

Aspeto ambiental

Existência de
Requisitos

Situações de Emergência

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Condição da Atividade

NR;C;E

NR;P;E

2

NS

Sim

Não

4

PGA; PPG RCD

Sim

C

Resíduos

Resíduos de papel e cartão

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Rotina

x

x

1

1

1

2

2

NS

Sim

Não

4

PGA; PPG RCD

Sim

C

Resíduos

Resíduos de desmatação do terreno

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

1

2

2

2

2

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Deverá ter-se os devidos cuidados nas frentes de obra, minimizando impactes na
vegetação.

C

Resíduos

Terras de escavação não
contaminadas

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

1

1

1

2

2

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Só serão resíduos se não houver a possibilidade de reutilização na obra de origem
ou noutra licenciada, nos termos da legislação.

C

Resíduos

Plásticos não contaminados (filme de
embalagem, resíduos de tubagens)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

1

2

2

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

C

Resíduos

Resíduos inertes (entulho, pedras, etc.)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

1

2

2

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

Rotina

x

x

3

2

6

2

6

S

Sim

Não

5

PGA

Sim

Grandes intervenções serão efetuadas no estaleiro da Batalha, as pequenas na
frente de obra, mas os resíduos são encaminhados logo para a Batalha

x

x

3

2

6

2

6

S

Sim

Não

5

PGA

Sim

Grandes intervenções serão efetuadas no estaleiro da Batalha, as pequenas na
frente de obra, mas os resíduos são encaminhados logo para a Batalha

1

2

2

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

x

1

1

1

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C/I

Resíduos

Óleos usados

C/I

Resíduos

Resíduos de manutenção de
máquinas/equipamentos (Embalagens
de óleos, filtros, baterias, pneus, tintas,
ou outros perigosos, etc.)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Metais

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

C

Resíduos

Madeira

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

C

Resíduos

Desperdícios, panos, papeis
contaminados por óleos, tintas ou
outros perigosos

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

Não Rotina

x

x

x

x

3

1

3

3

6

S

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

x

x

x

3

1

3

2

4

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

2

1

2

3

3

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

x

2

2

4

2

4

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

x

2

2

4

3

6

S

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

3

2

6

3

9

S

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

2

1

2

2

2

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG; RCD

Sim

Existem pareceres do LNEC e do EP de Santarém a confirmarem a data em que
se utilizou alcatrão no betuminoso

3

1

3

2

4

NS

Sim

Não

5

PGA; PPG RCD

Sim

O controlo apenas se poderá relacionar com as medidas minimizadoras de
potenciais situações de incêndio; prever local adequado ao seu armazenamento,
caso ocorra a sua produção.

x

2

1

2

2

2

NS

Não

Sim

5

PGA, CE

Sim

x

2

2

4

2

4

NS

Não

Não

1

PGA

Não

C

Resíduos

Resíduos de equipamento eléctrico e
electrónico (cabos eléctricos,
detectores de incêndio, lâmpadas, ar
condicionados e outros)

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Resíduos de betão

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

x

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

x

x

C

Resíduos

Pavimento betuminoso

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Resíduos

Resíduos devido a incêndio

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência

C

Efluentes

Efluente de ensaios
hidráulicos/estanquicidade

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Efluentes

Água de drenagem da zona de
trabalhos (tempo de chuva ou nível
freático)

Alagamento/destabilização
de taludes/desabamentos

Emergência

C

Efluentes

Derrame de produtos perigosos (óleos,
combustíveis, tintas, etc)

Contaminação de solos e
meio hídrico

Não Rotina

C

Efluentes

Derrame de produtos perigosos (óleos,
combustíveis, tintas, etc)

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência

C

Efluentes

Derrame de hipoclorito de sódio ou
outros desinfectantes

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência/Futuro

C

Efluentes

Águas resíduais domésticas

Contaminação de solos e
meio hídrico

Emergência

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Foram implantadas bacias de retenção para lavagem das caleiras.

x

x

x

3

1

3

3

6

S

Sim

Não

7

PGA

Não

Garantir que existem sempre absorventes adequados ao tipo de produto e que o
acondicionamento dos produtos é efectuado nas condições adequadas.

x

x

x

3

1

3

3

6

S

Sim

Não

7

PGA

Não

Será garantida a impermeabilização do solo, estando presente em obra um Kit
derrame.

x

3

1

3

3

6

S

Sim

Não

1

PGA

Não

Será garantida a impermeabilização do solo, estando presente em obra um Kit
derrame.

2

1

2

3

3

NS

Não

Não

2

PGA

Não

A manutenção do wc químico é efectuado pela empresa que presta serviços,
podendo o destino das ARD's ser eventualmente uma ETAR da AdA, com
autorização.

x

x

Resíduos valorizáveis (se se apresentarem contaminadas, são resíduo perigoso);

x

Absorventes contaminados por óleos,
tintas ou outros perigosos

Resíduos

Medidas de gestão por
imposição legal ou de
partes interessadas

x

Resíduos

C

x

Medidas existentes/previstas
para controlo operacional e
monitorização

x

C

Resíduos

x

x

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

C

x

x

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Embalagens não urbanas não
contaminadas por substâncias
perigosas
Embalagens não urbanas
contaminadas por substâncias
perigosas

Inundação

2

Fuga de gás

1

Explosão

1

Incêndio

1

Limpeza da obra

x

Arranjos Exteriores

x

Ensaios

Rotina

Pavimentação

Alteração do uso do solo;
Contaminação de solos e
meio hídrico

Britagem de materiais

Resíduos de embalagens urbanas de
plástico e metal

Construção civil

Resíduos

Escavação

C

Rotina/Não
Rotina/Emergência

Desmatação

Nível de
controlo
existente

Descrição detalhada

Trabalhos preparatórios

Geral

Partes interessadas

Observações

Legislação

NR;C;E

Grau de Impacte Ambiental

NR;C;E

Controlo Ambiental

NR;P;E

Probabilidade

NR;P;E

Risco de Impacte Ambiental

R;C;E

Severidade

R;C;E

Derrame/emissão de Substâncias
Perigosas

R;P;E

Instalação eléctrica e de equipamentos
electromecânicos

NR;P;E

Controlável/Influenciável

Montagem e manutenção do estaleiro

R;P;E
Impacte potencial

Gestão dos Aspectos Ambientais

Critérios
Significância final do aspecto

Tipo

(Rotina/Não Rotina; Própria/Contratada; Existente/Futura)

x

x

x
Elaborado por:
Rute Jorge
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ENTIDADE EXECUTANTE:

Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão

Nº 00 de 09/05/2016

Matriz de Avaliação de Aspetos e Impactes Ambientais e Modos de Controlo
Áreas e Atividades/Situações de Emergência

Avaliação

Aspeto ambiental

Existência de
Requisitos

Situações de Emergência

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO
Condição da Atividade

Partes interessadas

Inundação

Legislação

x

Grau de Impacte Ambiental

x

Controlo Ambiental

x

Probabilidade

x

Risco de Impacte Ambiental

x

Observações

Severidade

Fuga de gás

Explosão

Derrame/emissão de Substâncias
Perigosas

Incêndio

Emergência

NR;P;E

Limpeza da obra

Contaminação de solos e
meio hídrico

NR;C;E

Arranjos Exteriores

Águas de lavagem das caleiras das
betoneiras

NR;C;E

Ensaios

Efluentes

NR;C;E
Instalação eléctrica e de equipamentos
electromecânicos

C

NR;P;E

Pavimentação

Emergência

NR;P;E

Britagem de materiais

Contaminação de solos e
meio hídrico

R;C;E

Construção civil

Efluente devido a incêndio

R;C;E

Escavação

Efluentes

Rotina/Não
Rotina/Emergência

R;P;E

Desmatação

C

Descrição detalhada

NR;P;E

Trabalhos preparatórios

Controlável/Influenciável

Geral

Montagem e manutenção do estaleiro

R;P;E
Impacte potencial

Gestão dos Aspectos Ambientais

Critérios
Significância final do aspecto

Tipo

(Rotina/Não Rotina; Própria/Contratada; Existente/Futura)

Nível de
controlo
existente

3

1

3

3

6

S

Não

Não

2

PGA

Não

O controlo apenas se poderá relacionar com as medidas minimizadoras de
potenciais situações de incêndio

2

2

4

3

6

S

Sim

Não

2

PGA

Não

Assegurar que as águas são recolhidas nos locais destinados, e que estes se
encontram devidamente impermeabilizados

Medidas existentes/previstas
para controlo operacional e
monitorização

Medidas de gestão por
imposição legal ou de
partes interessadas

Notas:
- A actividade de montagem e uso do estaleiro apenas se refere ao estaleiro do empreiteiro
- A actividade de Escavação inclui abertura e fecho de valas e desmatação
- A actividade de Construção Civil inclui colocação de tubagem e tritubo, montagem de caixas, cofragens,
betonagem, impermeabilização e pintura
- A actividade de limpeza da obra inclui a limpeza aquando da desmobilização do estaleiro

Elaborado por:
Rute Jorge
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1. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

Os programas de monitorização, referentes aos factores ambientais que são necessários monitorizar estabelecidos de acordo com os impactes negativos mais significativos do projecto, são:
•

Hidrogeologia (recursos hídricos subterrâneos);

•

Recursos hídricos superficiais e qualidade da água;

•

Biologia e Ecologia;

•

Qualidade do ar;

•

Ruído.

1.1 HIDROGEOLOGIA (RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS)

Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, valores dos parâmetros microbiológicos, e como
complementares o cloreto de sódio, azoto e fósforo, podendo ser associados aos valores monitorizados
nas captações de água subterrânea da envolvente directa ao projecto.
O plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos tem como objectivo o de controlar a evolução da qualidade e quantidade das águas subterrâneas, detectar a eventual presença de roturas e minimizar os seus efeitos.
1.1.1

PARÂMETROS A MONITORIZAR

Os parâmetros a monitorizar deverão ser os seguintes: microbiológicos, cloreto de sódio, azoto e fósforo.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem.
Os pontos de amostragem devem incluir as captações de água subterrânea existentes na envolvente
directa ao projecto.
1.1.2

PERIODICIDADE DA AMOSTRAGEM

Deverá ser efectuada uma primeira análise antes do início da fase de construção, outra durante o período de construção e uma após terminarem todas as actividades que compreendem esta fase e início do
arranque da nova ETAR.
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Durante a fase de exploração deverá ser realizada uma análise após o primeiro mês de funcionamento
da ETAR e consoante os resultados obtidos para cada um dos locais deverá ser efectuado um plano de
monitorização que se ajuste à realidade e caso necessário deverão ser aplicadas medidas de forma a
contrariar os resultados obtidos.
1.1.3

REFERÊNCIA A TÉCNICAS E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

Deve ser entregue aos responsáveis pela ETAR um registo (podendo este ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos acompanhamentos efectuados, tendo obrigatoriamente informações relativas à equipa, identificação do local e estar documentado fotograficamente.
Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Sempre que for
excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as medidas que deverão ser implementadas futuramente de forma a minimizar a sua ocorrência.

1.2 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA

Monitorização da qualidade da água superficial no meio receptor na fase de exploração; monitorização
do compartimento de água, nos parâmetros físico-quimicos e microbiológicos típicos de águas residuais.
O plano de monitorização da qualidade da água superficial na área de descarga e do efluente tratado,
com o objectivo de avaliar a influência da descarga da ETAR no meio receptor.
Os resultados obtidos permitirão acompanhar os efeitos do projecto ao longo do tempo e prever a
eventual necessidade de introdução de ajustes e melhoramentos no esquema previsto.
Os planos deverão considerar as seguintes orientações:

•

Plano de monitorização da qualidade da água do meio receptor

Realização de uma campanha de amostragem e análises num ponto (ou vários pontos) a montante e a
jusante da descarga do emissário final, antes do início das obras, durante e após a construção, com periodicidade adaptada a cada uma das fases;
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A escolha do número de pontos para a monitorização do meio receptor e a sua localização deverá ser
efectuada após decisão sobre o local de descarga;
Os dados obtidos devem ser analisados tendo em consideração os padrões de qualidade, o período do
ano e as condições climáticas registadas no momento da colheita, com o registo de todas as situações
anómalas aquando da colheita das amostras. Devem ser comparados os dados anteriores e contempladas as situações de descargas acidentais ou de emergência.

•

Plano de monitorização da qualidade do efluente à entrada da ETAR e após o tratamento

Realização de uma campanha de amostragem e análise das águas residuais à entrada da ETAR (afluente)
e do efluente tratado, durante as fases de arranque e de exploração da ETAR, com periodicidade adequada a cada uma das fases, de acordo com os resultados obtidos e com a tipologia de indústrias a serem ligadas à ETAR.
Deve ser analisado o efluente tratado a jusante das linhas de tratamento, à saída do último órgão do
sistema.
A monitorização deve contemplar os parâmetros definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
e respectiva licença de descarga.
1.2.1

PARÂMETROS A MONITORIZAR

Na fase de exploração, as águas residuais tratadas nas ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente são lançadas em linhas de água, designadas por esteiro da Garganta - Canal de Faro e esteiro da Ilha da Lebre –
Canal de Olhão, respectivamente, ambos, integrados no estuário da Ria Formosa. As zonas de recepção
das águas residuais (ria Formosa) estão classificadas como zonas sensíveis. As condições de descarga do
efluente final, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 348/98, de 9 Novembro, e 149/2004, de 22 de Junho, e às exigências da APA, a respeitar pelo titular da licença são indicadas no Quadro seguinte:
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Quadro 1 - Condições de descarga do efluente final ETAR de Faro Nascente e ETAR de Olhão Poente

* As condições de descarga poderão de futuro vir a ser restritivas, em função da evolução da qualidade do meio receptor e tendo em conta o cumprimentos dos
valores estabelecidos para as aguas conquícolas.

Os parâmetros a monitorizar e respectivo método analítico é apresentado no Quadro seguinte.
Quadro 2 – Qualidade do efluente bruto e após tratamento - Condições do programa de autocontrolo das ETAR de Faro Nascente e
Olhão Poente

(1) de acordo com o definido na Licença de Descarga.

No caso de reutilização de efluente tratado em usos compatíveis, e de acordo com a Norma Portuguesa
n.º 4434, de 2005, relativa à reutilização de águas residuais urbanas tratadas na rega, o efluente a reutilizar na rega de relvados, parques e jardins públicos deverá apresentar valores de coliformes fecais inferiores a 200 NMP/100 mL e, no máximo, 1 ovo de parasita entérico por litro. O Anexo XVI do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de Agosto, recomenda que as águas para rega apresentem um valor de coliformes fecais
inferior a 100 NMP/100 mL, e, no máximo, 1 ovo de parasita intestinal por litro.
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A recolha das amostras de água deverá ser feita em recipientes adequados à natureza dos parâmetros a
serem analisados, devidamente preparados para o efeito pela entidade responsável pela sua análise. A
análise terá que ser realizada em laboratórios acreditados e/ou com métodos acreditados.
1.2.2

LOCAIS (OU TIPOS DE LOCAIS) DE AMOSTRAGEM

Os pontos de amostragem deverão localizar-se à entrada e saída do sistema de tratamento. No caso do
parâmetro de Coliformes fecais o ponto de amostragem deverá localizar-se apenas à saída do sistema de
tratamento. No Quadro seguinte apresenta-se o tipo de amostragem para cada um dos parâmetros a
analisar.
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Quadro 3 – Qualidade do efluente bruto e após tratamento - Condições do programa de autocontrolo das ETAR de Faro Nascente e
Olhão Poente

*As determinações de CBO5 e CQO deverão ser efectuadas em amostras filtradas, devendo para o efeito serem utilizados filtros 0,45 µm. Os SST
são determinados pelo método usual de filtração e secagem.
** Parâmetro opcional. Se o valor dos cloretos exceder as 2000 mg/L não deverá ser efectuada a determinação de CQO. Caso não seja efectuada
a determinação de cloretos, não poderá ser aceite o argumento de interferência deste parâmetro na determinação de CQO.
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1.2.3

PERIODICIDADE DA AMOSTRAGEM

Durante a fase de exploração deverá ser realizada uma amostragem quinzenal de todos os parâmetros,
conforme o definido na Licença de Descarga.
1.2.4

REFERÊNCIA A TÉCNICAS E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

Os resultados do programa deverão ser enviados À entidade licenciadora, em formato digital, com uma
periodicidade mensal. Com a mesma periodicidade dever ser remetida à entidade licenciadora, copia dos
respectivos boletins analíticos.
Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo, de acordo com o
formato e o conteúdo da informação a enviar para a APA, já definido por esta entidade.

1.3 BIOLOGIA E ECOLOGIA

De modo a cumprir as medidas de minimização propostas, nomeadamente a nível da calendarização de
obras e minimização da afetação e perturbação de áreas interesse para a avifauna (e.g. sapais de Bela
Mandil-Torrejão – no caso do cenário 2 – ETAR Olhão Poente), utilização de acessos e caminhos existente e sensibilização de trabalhadores, sugere-se Acompanhamento Ambiental por um técnico qualificado
na área de Biologia, a realizar em fase de obra.
Este Acompanhamento visará a aplicação de um conjunto de medidas minimizadoras adequadas, bem
como o cumprimento da legislação e das normas aplicáveis em cada um dos domínios em análise, tendo
em conta o estabelecido no caderno de encargos, e a aprovar pelo dono da obra. Este acompanhamento
permitirá, também, a identificação, em tempo útil, de medidas minimizadoras adicionais e uma eventual
correção das medidas identificadas e adotadas.
Sugere-se a implementação de planos de Monitorização Ecológica que permitam verificar a existência de
impactes residuais, não considerados nesta análise ou, permitir identificar e alertar atempadamente para
eventuais impactes negativos que possam ter sido subavaliados. Estes estudos de monitorização ecológica deverão incidir sobre os grupos mais sensíveis a nível de potenciais impactes, sugerindo-se como
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alvos de monitorização, a qualidade do efluente final e os seus efeitos na macrofauna bentónica e as
potenciais alterações a nível das comunidades de avifauna aquática:

Monitorização da Qualidade do Efluente Final

Propõe-se a utilização do programa de autocontrolo e do normativo de descarga a estipular a nível das
comunidades de macrofauna bentónica a jusante do local de descarga do efluente da ETAR, de modo a
avaliar a qualidade do efluente final. Esta monitorização deverá ter como objectivo acautelar a persistência de situações de rotina ou a ocorrência de situações de carácter pontual que possam ter efeitos lesivos a nível da qualidade da água que é libertada no meio receptor e consequentes impactes a nível da
fauna aquática.
Deverá ser efectuada, no arranque da obra, uma campanha de amostragem para caracterização da situação antes de projecto, de forma a comparar os resultados obtidos após um ano em operação normal
(após fase de arranque), com recurso a recolha de amostras de sedimento que permitam a identificação
das espécies/grupos e a caracterização das comunidades de macrofauna bentónica presentes na área de
influência da ETAR.

Monitorização de avifauna

Dependendo da desactivação ou manutenção das lagoas existentes, de modo a averiguar potenciais
impactes subavaliados a nível da comunidade de aves aquáticas, com particular atenção às espécies dulçaquícolas como os anatídeos, ralídeos e poedicepídeos. Entre os parâmetros que deverão ser algo de
monitorização assinalam-se a riqueza específica de espécies que utilizem a ETAR e área envolvente e a
abundância de indivíduos. As campanhas deverão decorrer em, pelo menos, duas alturas diferentes do
ano, sugerindo-se a primavera e outono. Deverá ter uma duração mínima de 3 anos após início de construção da nova ETAR, sendo que nessa altura deverá ser avaliada a necessidade de prosseguir com este
estudo.
A sua implementação deverá decorrer previamente ao início da fase de construção, de modo a permitir a
obtenção de dados que permitam caracterizar adequadamente a situação de referência.
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1.4 QUALIDADE DO AR

Monitorização da qualidade do ar na fase de exploração; formação de sulfuretos para as condutas de
pressão, deverão ser medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da injecção de oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões; deverão ser monitorizados os sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída.
Para a fase de exploração, o plano de monitorização da qualidade do ar, através da monitorização de
compostos odoríferos e das emissões gasosas do sistema de cogeração.
1.4.1

PARÂMETROS A MONITORIZAR

Na fase de exploração, e quanto à potencial formação de sulfuretos para as condutas de pressão, recomenda-se que sejam medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da injecção de oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões.
Deverão ser monitorizados os sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída, que se apresentam no Quadro seguinte.
Quadro 4 – Concentração à saída dos sistemas de desodorização na ETAR

A monitorização de parâmetros poluentes deverá ser de acordo com o disposto na legislação em vigor
(Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, e Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de Abril), nomeadamente SO2, NOx,
CO e partículas, dependendo do tipo e potência do equipameto instalado na cogeração, no caso da solução de tratamento 1.
Locais (ou tipos de locais) de amostragem
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Durante a fase de exploração, e quanto à medição de potencial formação de sulfuretos este deverá ser
localizado nas condutas elevatórias e a montante dos sifões (solução A).
Os pontos de amostragem relativos à emissão de odores na(s) infraestrutura(s) de tratamento, deverão
localizar-se nos sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída que
se apresentam no Quadro seguinte.
Quadro 5 - Locais e órgãos com ventilação, extracção e tratamento do ar poluído

Durante a fase de exploração a monitorização da intensidade de odores, as medições devem ser realizadas junto às habitações ou aglomerados populacionais mais próximos da ETAR.
1.4.2

PERIODICIDADE DA AMOSTRAGEM

Na fase de construção e na fase de exploração, deverá ser durante o primeiro ano de funcionamento da
ETAR e com periodicidade adequada (por exemplo, trimestralmente).
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A periodicidade da monitorização deverá ser devidamente adaptada para o primeiro ano de laboração,
para que, em função dos resultados obtidos, se possa definir o regime de monitorização a aplicar posteriormente.
1.4.3

REFERÊNCIA A TÉCNICAS E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

O registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Sempre que for excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as medidas que deverão ser implementadas futuramente de forma a minimizar a sua ocorrência.
No registo devem ser efectuadas as seguintes observações: condições meteorológicas prevalecentes,
tipos de odores percebidos, intensidade do odor e a frequência de ocorrência dos eventos de odor.
Os resultados obtidos devem ser comparados com as normas legais existentes, que fixem valores guia
e/ou valores limite para os níveis de odor, de forma a garantir que estes não causem incómodos às populações (de acordo com normas holandesas, por exemplo).
Prever que a comunicação dos resultados seja feita à CCDR territorialmente competente, de acordo com
o estipulado no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.

1.5 RUÍDO

Monitorização do ruído prevista para a fase de construção e exploração.
O plano de monitorização do ambiente sonoro, considera os seguintes aspectos:
•

Monitorização do nível sonoro equivalente durante as fases de arranque do projecto, construção
e exploração da ETAR;

•

Antes do início da fase de construção será realizada uma campanha de monitorização com o objectivo de conhecer as condições acústicas de referência dos locais associados à zona de implantação da ETAR e às zonas onde decorrerão as obras;
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•

Durante a fase de construção será implementado um plano de monitorização para determinar os
níveis de ruído nos estaleiros e zonas adjacentes à obra, em conformidade com as normas em vigor. Deve ser avaliado o critério de exposição máxima e o critério de incomodidade;

•

Caso os níveis de ruído verificados ultrapassarem os valores limites legais, serão definidas medidas a adoptar de modo a cumprir os requisitos necessários;

•

A periodicidade da monitorização deve ser adaptada às actividades de construção desenvolvidas,
com especial incidência nas fases iniciais da obra.

1.5.1

PARÂMETROS A MONITORIZAR

Durante a fase de contrução e exploraçao deverão ser avaliados o critério de exposição máxima e o critério de incomodidade.
1.5.2

LOCAIS (OU TIPOS DE LOCAIS) DE AMOSTRAGEM

Antes do início da fase de construção deverá ser realizada uma campanha de monitorização com o objectivo de conhecer as condições acústicas de referência dos locais associados à zona de implantação da
ETAR e às zonas onde decorrerão as obras. Deverá, ainda, ser implementado um plano de monitorização
para determinar os níveis de ruído nos estaleiros e zonas adjacentes à obra, em conformidade com as
normas em vigor.
1.5.3

PERIODICIDADE DA AMOSTRAGEM

A periodicidade da monitorização deve ser adaptada às actividades de construção desenvolvidas, com
especial incidência nas fases iniciais da obra.
Durante a fase de exploração deverão ser realizadas campanhas de ruído durante o primeiro ano de funcionamento da ETAR, sendo a periodicidade das campanhas ajustada de acordo com os resultados obtidos.
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1.5.4

REFERÊNCIA A TÉCNICAS E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

Deve ser entregue aos responsáveis pela ETAR um registo (podendo este ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos acompanhamentos efectuados, tendo obrigatoriamente informações relativas à equipa, identificação do local e estar documentado fotograficamente.
O registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. Caso os níveis de
ruído verificados ultrapassarem os valores limites legais, deverão ser definidas medidas a adoptar de
modo a cumprir os requisitos necessários.
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1. INTRODUÇÃO
O Plano de Emergência Ambiental é um instrumento que permite manter, em conjugação com outros,
a qualidade ambiental em obra, indo ao encontro das preocupações crescentes relativamente ao meio
ambiente e em conformidade com a legislação actual.
O documento constitui no instrumento orientador para a implementação das medidas de minimização
dos riscos decorrentes de eventuais ocorrências de gravidade, antecipando acontecimentos que
possam vir a ocorrer em termos ambientais, através da definição de uma estrutura operacional de
actuação e de procedimentos de emergência aplicar.
Assim, o presente plano tem por objectivo a identificação dos meios e recursos necessários em obra, e
a respectiva organização, para assegurar dar resposta eficaz a situações de emergência e garantir a
salvaguarda do meio ambiente.

2. OBJECTIVOS
O Plano de Emergência Ambiental tem por objectivo:
Identificar os perigos ambientais;
Identificar os impactes ambientais (riscos) e definir as medidas preventivas;
Definir os procedimentos em caso da ocorrência de acontecimentos de emergência;
Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções;
Definir os pontos de encontro na área afecta à execução da empreitada.
Estabelecer o tipo de coordenação com serviços internos e externos;

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS AMBIENTAIS
No quadro seguinte (Quadro 1) indicam-se os principais perigos ambientais e os respectivos impactes
no meio ambiente, possíveis de ser gerados no decorrer da presente empreitada.
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Quadro 1. Identificação geral dos perigos e riscos ambientais.
IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS

(PERIGOS)

(RISCOS)

Ocorrência de incêndio

Emissão de gases tóxicos, produção de resíduos.
Diminuição da biodiversidade, erosão do solo,

Ocorrência de incêndio florestal

impacte visual, emissão CO2

Ocorrência de derrame de produtos perigosos

Contaminação do solo, contaminação dos recursos

(óleos, combustíveis, etc.)

hídricos, produção de resíduos perigosos.

No Quadro 2 são analisados os perigos ambientais, identificadas as principais causas da sua eventual
ocorrência, quer no estaleiro central quer nas frentes de obra, respectivamente.
Quadro 2. Identificação dos perigos ambientais, localização e razão da sua ocorrência.
IDENTIFICAÇÃO DOS
ASPECTOS AMBIENTAIS

LOCALIZAÇÃO

RAZÃO DA OCORRÊNCIA

(PERIGOS)

Incêndio
(nos escritórios,
armazenagem de produtos
inflamáveis, máquinas e/ou
equipamentos, quadro
eléctrico, florestal)

Derrame de Combustível
ou Outros Produtos
Perigosos

Estaleiro

Frentes de Obra

Frentes de Obra
Estaleiro

O perigo da ocorrência de um incêndio deve-se à existência
de substâncias inflamáveis em estaleiro (nos veículos) e à
própria instalação eléctrica existente.
O perigo da ocorrência de um incêndio deve-se à existência
de substâncias inflamáveis (armazenadas ou em máquinas e
equipamentos), ao seu manuseamento incorrecto, à
operação de máquinas.
O perigo da ocorrência de derrame de produtos perigosos
deve-se ao possível manuseamento de substâncias que
possuem propriedades que os tornam nocivos para o meio
ambiente fora das áreas técnicas reservadas para o efeito
(bacias de retenção) ou pelo rebentamento não controlado
de tubagem em máquinas e/ou equipamentos.
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4. LEVANTAMENTO DE MEIOS E RECURSOS
Consideram-se meios e recursos os equipamentos e materiais existentes no estaleiro central e nas
frentes de obra, que permitem efectuar uma primeira intervenção, com vista a minimizar os efeitos das
ocorrências que eventualmente venham a surgir.
No quadro seguinte (Quadro 3) descrevem-se os meios e recursos afectos à empreitada:
Quadro 3. Identificação dos meios e recursos disponíveis.
LOCAL
Estaleiro

MEIOS
Extintor de Pó Químico;
Fichas de Dados de Segurança dos produtos
químicos utilizados;
Telefone fixo, telemóveis.

- Frentes de Obra

Extintores de Pó Químico;
Contentores adequados para os diversos resíduos
produzidos em obra;
Material absorvente para o controlo rápido de um
derrame;
Material para recolha de terras contaminadas;
Recipientes/sacos plásticos para armazenamento
de terras contaminadas;
Bacias de retenção para o depósito de produtos
químicos;
Telemóveis.

- Frente de Obra

Extintores de Pó Químico;
Material absorvente para o controlo rápido de um
derrame;
Material para recolha de terras contaminadas;
Recipientes/sacos plásticos para armazenamento
de terras contaminadas;
Telemóveis.
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5. ESTRUTURA DE INTERVENÇÃO
No caso de ocorrer uma emergência ambiental encontra-se definida uma estrutura de comunicação e
de intervenção, suportada nas seguintes funções, atribuições e intervenientes em caso de emergência
ambiental:
ENCARREGADO DE OBRA (OU NA SUA AUSÊNCIA NO LOCAL DE OCORRÊNCIA, O CHEFE DE EQUIPA)
Avaliar o grau de gravidade da ocorrência no primeiro instante;
Controlar a ocorrência com todos os meios ao seu dispor;
Caso seja impossível controlar a ocorrência activar o Plano de Emergência Ambiental;
Esperar as equipas externas de socorro no ponto de encontro mais próximo do local do
acidente;
Mobilizar todos os meios internos disponíveis para o combate à ocorrência;
Suspender os trabalhos na frente de obra onde ocorreu a ocorrência e em outras em que as
condições de risco sejam semelhantes;
Coordenar as acções de combate à ocorrência;
Comunicar a ocorrência ao Encarregado de Obra (no caso dos Chefes de Equipa) e ao Director
de Obra (no caso do Encarregado de Obra).
DIRECTOR DE OBRA
Comunicar a ocorrência ao Técnico de Ambiente;
Comunicar a ocorrência ao Dono de Obra (Águas do Algarve, S.A.) ou seu Representante.
TÉCNICO DE AMBIENTE
Análise das causas da ocorrência e identificar as medidas correctivas;
Implementação de acções correctivas;
Verificar se todas as instruções de segurança/ambiente foram cumpridas.
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO
Em cada uma das situações de perigo consideradas, incêndio e derrame de produtos perigosos, são
definidos dois níveis de actuação:

GRAU DE INTERVENÇÃO “NÍVEL 1”
É o nível de menor gravidade e trata-se de uma situação em que a ocorrência, por ser de dimensões
reduzidas ou por estar confinada, não constitui ameaça para além do local onde se produziu, podendo
ser facilmente resolvida pelos meios existentes.
NÃO É NECESSÁRIO ACTIVAR
O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

GRAU DE INTERVENÇÃO “NÍVEL 2”

É o nível de maior gravidade e corresponde a uma situação em que a ocorrência toma proporções de
grande dimensão, que está fora do controlo local, que ameaça áreas vizinhas ou que pode vir a
provocar danos graves, significando a suspensão dos trabalhos na frente de obra.
Neste grau de intervenção não se incluem os casos de derrame de substâncias perigosas, visto que as
quantidades de produtos químicos presentes nas frentes de obra não proporcionam uma situação
necessária de activar o Plano de Emergência Ambiental.
É NECESSÁRIO ACTIVAR
O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

No quadro seguinte (Quadro 4), descrevem-se os procedimentos e modos de actuação dos vários
intervenientes:
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ASPECTO

RISCO

MEDIDAS

AMBIENTAL AMBIENTAL PREVENTIVAS

FORMA DE ACTUAÇÃO

RESPONSAB
ILIDADE

Nível 1:
Após a detecção do foco de incêndio, dar o
alerta de incêndio;
Atacar de imediato o foco de incêndio com o
agente extintor adequado (terra, pó
químico):
Emissão de
gases
Ocorrência tóxicos;
Presença de
de Incêndio
Produção extintores de
de
pó químico
resíduos.
ABC;
Presença de
telemóveis;

- Em caso de incêndio florestal atacar
com terra e extintor;

Qualquer
trabalhador

- Em caso de incêndio de origem
eléctrica utilizar extintor de pó químico
ABC.
Encarregad
o de Obra
Informar o Encarregado de Obra (no caso (ou na sua
dos Chefes de Equipa) ou o Director de
ausência o
Obra (no caso do Encarregado de Obra) da Chefe de
ocorrência;
Equipa)

Informar os bombeiros locais da ocorrência;

Manter limpa
Informar o Técnico de Ambiente da
a área
ocorrência;
adjacente aos
apoios,
Informar o Dono de Obra (ABORO) e/ou o
nomeadament
seu Representante da ocorrência.
e de
Nível 2:
substâncias
Após a detecção do foco de incêndio dar o
Diminuição combustíveis
alerta de incêndio;
e/ou
da
Alertar os bombeiros locais, informando-os
biodiversida inflamáveis.
do local do incêndio e do ponto de encontro;
de;
Evacuar os trabalhadores, em segurança,
Ocorrência
Erosão do
para o ponto de encontro;
de Incêndio
solo;
Florestal
Impacte
Informar o Encarregado de Obra e/ou o
visual;
Director de Obra da ocorrência (no caso dos
Chefes de Equipa ou do Encarregado de
Emissão
Obra, respectivamente);
CO2.
Informar o Técnico de Ambiente da

Director de
Obra

Encarregad
o de Obra
(ou na sua
ausência o
Chefe de
Equipa)
Encarregad
o de Obra
(ou na sua
ausência o
Chefe de
Equipa)
Director de
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS
No Quadro 5 referem-se as medidas a considerar de modo a minimizar a ocorrência de uma
situação geradora de uma possível emergência ambiental.
Quadro 5. Identificação das medidas preventivas.
ÁREA DE
ACTUAÇÃO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Instalação
Eléctrica

Manter limpa a área adjacente à instalação eléctrica, nomeadamente de
substâncias combustíveis e/ou inflamáveis;
O quadro eléctrico deverá obedecer às características legalmente impostas.

Geral

Organizar a frente de trabalho, tendo em conta a interacção com outras tarefas
que normalmente se desenvolvem simultaneamente na mesma frente de obra.
Um bom planeamento das diversas actividades pode ser a chave para um bom
rendimento com o mínimo de riscos.

Produtos
Perigosos

Ter disponíveis as Fichas de Segurança e Saúde dos produtos, bem como os
Equipamentos de Protecção Individual que lá sejam mencionados. Todos os
produtos perigosos deverão estar no local adequado de armazenamento;
Sempre que possível, estes produtos deverão ser mantidos nas embalagens
originais. Se, por qualquer motivo, se trocar de embalagem, os recipientes dos
produtos perigosos serão convenientemente rotulados e mantidos bem fechados
quando não estão a ser utilizados;
Sempre que possível, o stock deve ser gerido de modo que exista em estaleiro só
a quantidade mínima indispensável dos produtos perigosos;
Acondicionamento da substância sobre bacias de retenção enquanto aguarda
utilização;
Disponibilização e utilização de material absorvente;
Disponibilização de recipientes para acondicionamento de resíduos/desperdícios
gerados durante o trabalho;
Se se verificar a necessidade de transvasamento, tal operação deverá ser feita
com precaução, sobre as tinas/paletes de retenção;
É proibido fumar/foguear na zona de armazenamento dos produtos perigosos;
Não é permitida a eliminação intencional para o meio ambiente dos produtos
perigosos, como por exemplo, a eliminação em linhas de água.
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8. DERRAMES DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PARA O SOLO E/OU LINHAS DE ÁGUA
No caso de ocorrer de um derrame de uma substância perigosa ou indesejável no solo e/ou linha
de água devido à realização dos trabalhos de construção, deverá ser adoptado o seguinte
procedimento:
No caso de ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis deverá ser
providenciada a limpeza imediata da zona.
1. Efectuar na fonte a imediata cessação do derramamento.
2. Proceder, dentro da medida do possível, à delimitação da substância derramada
evitando-se desta forma a propagação do agente poluidor.
3. No caso do derrame de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos
absorventes, como por exemplo areia.
4. As substâncias derramadas e/ou utilizadas para a recolha dos derrames deverão
ser tratados como resíduos, de acordo com o definido para a recolha,
acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos
produzidos.
5. Enviar os resíduos para um operador licenciado
6. Contactar o responsável ambiental da Obra referindo:
•

Localização do Incidente

•

Tipo de incidente:
Identificação do contaminante
Forma de Derramamento
Local do Derrame
Extensão do Derrame

•

Medidas tomadas
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Nota: No caso de derrames de betume é preferível deixá-los arrefecer e solidificar antes da
sua actuação.
As fichas de segurança dos produtos considerados mais perigosos para o ambiente serão
afixadas no estaleiro, para que qualquer colaborador as possa consultar.

9. RUTURA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E OU SANEAMENTO
No caso de ocorrer uma rutura nos sistemas de abastecimento de água e ou saneamento devido
à realização dos trabalhos, deverão ser adoptadas os seguintes procedimentos:
1. Efectuar na fonte a imediata cessação da rutura (fecho de válvula, ou
tamponamento da caixa).
2. Contactar o responsável ambiental da Obra indicando:
•

Localização do Incidente

•

Tipo de incidente:
Identificação do contaminante
Forma de Derramamento
Local do Derrame
Extensão do Derrame

3. Contactar a entidade responsável pela infra-estrutura que sofreu a rutura.
4. Proceder, caso seja necessária, à remoção da água e/ou do solo contaminado.
5.

Proceder ao envio do resíduo removido a destino final adequado, de acordo com
as suas características/propriedades químicas e físicas.

Nota: todos os meios de apoio/materiais/resíduos contaminados são considerados como
resíduos perigosos.
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10. INCÊNDIO, NOMEADAMENTE NO QUE SE REFERE AOS RESÍDUOS RESULTANTES
ASSIM COMO À EVENTUAL CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/ÁGUAS DE EXTINÇÃO
No caso de ocorrer um incêndio devido à realização dos trabalhos de construção, deverão ser
adoptados os seguintes procedimentos de remoção de resíduos:
1. Proceder, dentro da medida do possível, à delimitação da área alvo de incêndio;
2. Efectuar a triagem dos resíduos, caso seja possível, e identifica-los com os
códigos LER (Lista Europeia de Resíduos);
3. Proceder ao seu correcto acondicionamento em contentor de forma a evitar
escorrâncias;
4. Contactar o responsável ambiental da obra indicando:
•

Localização do Incidente

•

Tipo de incidente

5. Proceder ao envio do resíduo a destino final adequado, de acordo com as suas
características, devidamente acompanhado com a guia de resíduos.

11. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
Para assegurar a eficácia do Plano de Emergência Ambiental é necessário que o mesmo seja
conhecido pelos intervenientes na obra.
Em conformidade serão realizados simulacros de situações de emergência, de forma a tornar
estes procedimentos de emergência úteis e eficazes em caso de necessidade, sendo ainda
ministradas acções de acolhimento a todos os trabalhadores da entidade executante e
subempreiteiros, antes da entrada em obra e sempre que for verificado alguma necessidade de
formação especifica.
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12. PONTOS DE ENCONTRO
Os pontos de encontro a utilizar no contexto do Plano de Emergência Ambiental constam dos
PSS – Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Gestão Ambiental da obra e serão divulgados
em conformidade com a metodologia definida no PSS.

13. CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
As entidades identificadas para eventuais contactos em situações de emergência encontram-se
estabelecidas nos PSS – Plano de Segurança e Saúde da obra e serão divulgados em
conformidade com a metodologia definida no PSS.
CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
ENTIDADE
NÚMERO NACIONAL DE SOCORRO

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FARO

HOSPITAL DE FARO, EPE
CENTRO DE SAÚDE FARO
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE FARO
GNR DE FARO
PSP DE FARO
FARMÁCIA DA PENHA
FARMÁCIA ALMEIDA
INTOXICAÇÕES
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI VENENO (CIAV)
AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO

CONTACTO
112
289 802 147
289 891 100
289 830 393

289 887 510
289 887 600
289 899 899
289 822 342
289 822 437
808 250 143
217 950 143 /44 / 46
289 803 758
21 472 82 00

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
Entidade Executante: Oliveiras, S.A. e Acciona Agua

244 769 280 /
218 161 670
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1. OBJETIVO
É objectivo do PPGRCD estabelecer as condições para que se proceda a uma correcta gestão dos resíduos produzidos na
empreitada a realizar, nomeadamente:
•

A reutilização, sempre que possível de materiais e a incorporação dos reciclados de RCD na obra;

•

Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão selectiva de
RCD;

•

Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, quando tal não seja possível, o seu
encaminhamento para um operador autorizado de gestão de resíduos;

•

Assegurar que os RCD são mantidos o tempo mínimo possível em obra, sendo que no caso dos resíduos perigosos
esse período não pode ser superior a três meses;

•

Efectuar e manter conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante
no Anexo II do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março;

•

Garantir o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares ou normativos aplicáveis nesta matéria à presente
empreitada;

•

Avaliar os aspectos ambientais relacionados com a temática de resíduos decorrentes da fase de obra e propor
medidas de minimização para minimizar os impactes negativos identificados;

•

Verificar a eficácia das medidas de gestão implementadas;

•

Definir uma estrutura organizacional que inclua um sistema documental, processos de comunicação e um sistema dos
aspectos relacionados com a gestão dos resíduos.

2. ÂMBITO
O presente Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) aplica-se á “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão”,
assegurando o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas respectivamente aplicáveis, constantes
dos Decretos-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março e n.º 178/2006 de 5 de Setembro bem como o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 Junho
que lhe trouxe alterações.
Assim, é da responsabilidade do empreiteiro implementar o presente PPG, assegurando, designadamente:
A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra;
A existência de sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão selectiva dos RCD, em obra;
Aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível, o seu
encaminhamento para operador de gestão licenciado;
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Que os RCD sejam mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de resíduos perigosos, esse período
não seja superior a 3 meses.
O presente PPG poderá ser alterado pelo Dono da Obra na fase de execução, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de
empreitadas de concepção/construção, pelo adjudicatário com a autorização, desde que a alteração seja devidamente
fundamentada.
O PPG deverá estar disponível em obra, junto ao livro de obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do
conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.
O transporte de resíduos deve ser sempre acompanhado por uma guia de acompanhamento de resíduos. Caso sejam resíduos de
construção e demolição far-se-ão acompanhar por uma guia de acordo com a portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, caso sejam
resíduos de outro grupo que não o grupo 17 da Portaria 209/2004 de 3 de Março, far-se-ão acompanhar por uma guia Modelo A. As
cópias das guias serão anexadas ao PPG.
Tendo em conta que as cópias das guias de acompanhamento de resíduos ficarão anexas ao PPG e que este, no final da
empreitada, será parte integrante da Compilação Técnica da respetiva empreitada, a recepção provisória só será efectuada após a
entrega do PPG e cópias das respectivas guias de acompanhamento de resíduos, licenças, análises, etc., devidamente
preenchidas e assinadas por todos os intervenientes. No entanto, mensalmente aquando da entrega do relatório mensal, que será
entregue até ao dia 5 do mês seguinte ao que o relatório diz respeito, esta informação será também entregue.

3. ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com dados comunitários, estima-se que o volume de resíduos gerados pela actividade relacionada com a construção e
demolição em obras de construção civil (RCD) equivalha a cerca de 22% do total de resíduos produzidos na União Europeia.
Segundo dados actuais, são produzidos anualmente na União Europeia, cerca de 100 milhões de toneladas de RCD.
Os resíduos gerados neste tipo de actividade, têm no entanto uma elevada percentagem de materiais reutilizáveis e recicláveis
(madeiras, plásticos, papel, etc.), apresentando um potencial de valorização significativo pelo aumento do seu período de vida útil.
Tornou-se assim premente o acondicionamento, a quantificação e a selecção dos resíduos gerados através de triagens adequadas
ainda em obra, procedendo posteriormente, ao seu encaminhamento para centrais de reciclagem apropriadas, à sua reutilização na
actividade da construção ou ao seu depósito em locais ambientalmente adequados.
Assim se constatou a necessidade da criação de um regime jurídico próprio para a gestão dos RCD.
O novo Código dos Contratos Públicos – Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro e o Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação (RJUE) - Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, exigem para as obras públicas, a elaboração de um plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento demonstrado através da vistoria é condição da recepção da obra.
No seguimento desta imposição, surge o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março, diploma que estabelece o regime das operações
de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem,
triagem, tratamento, valorização e eliminação. Em questões omissas no que respeita a gestão de RCD neste diploma, deverá ser
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consultado e aplicado o descrito no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que institui o Regime Geral de Gestão de
Resíduos, bem como o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 Junho que lhe trouxe alterações.
Os produtores e os operadores de gestão de RCD devem dar ainda cumprimento às disposições legais aplicáveis aos fluxos
específicos de resíduos contidos nos RCD, designadamente os relativos aos resíduos de embalagens, de equipamentos eléctricos
e electrónicos, óleos usados, pneus usados e resíduos contendo polibifenilos policlorados (PCB), conforme também indicado em
literatura publicada pela Agência Portuguesa do Ambiente, que integra o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território.
A gestão de resíduos produzidos em resultado de obras é da responsabilidade dos empreiteiros.
As especificações técnicas sobre RCD e respectivas aplicações, indicadas em seguida, encontram-se já a ser disponibilizadas pela
Agência Portuguesa do Ambiente, e traduzem as utilizações potenciais mais comuns no sector da construção civil, permitindo dar
resposta às principais necessidades dos operadores e agentes do sector:
• Guia para a Utilização de Agregados Reciclados Grossos em Betões de Ligantes Hidráulicos
• Guia para a Reciclagem de Misturas Betuminosas a Quente em Central
• Guia para a Utilização de Agregados Reciclados em Camadas Não Ligadas de Pavimentos
• Guia para a Utilização de Resíduos de Construção e Demolição em Aterro e Camada de Leito de InfraEstruturas de Transporte

O Plano de Gestão de Resíduos apresentado, encontra-se elaborado de acordo com o estabelecido na legislação em vigor,
nomeadamente, no Decreto-lei nº 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de
construção e demolição, tendo por objectivo prever a minimização da produção de resíduos gerados em empreitadas de obras
públicas.
Deverá ser disponibilizado no local da obra, para efeitos de fiscalização, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execução da obra.

4. RESPONSABILIDADES
A Gestão Ambiental da Obra é da responsabilidade das seguintes entidades:
•

Entidades Executantes – OLIVEIRAS, S.A. E ACCIONA AGUA.

•

Fiscalização – A DEFINIR

•

Dono de Obra – ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

A entidade executante é responsável pela implementação das acções descritas no PPGRCD. É ainda responsável por implementar
medidas, inicialmente não previstas, que venham a ser exigidas pelo Dono de Obra ou Fiscalização.
Definem-se, na tabela seguinte, as funções-chave em matéria de ambiente dos diversos intervenientes da equipa apresentada na
estrutura organizacional na referida Empreitada.
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Tabela 1 – Funções das diferentes entidades da obra
ENTIDADE

FUNÇÕES

DONO DE OBRA

Tem a responsabilidade de definir o grau de desempenho ambiental que pretende alcançar no
decurso da empreitada, no âmbito da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental, bem
como proceder ao acompanhamento ambiental da mesma, verificando durante a fase de obra o
cumprimento dos requisitos do SGA e medidas de minimização definidas.
Responsável pela implementação de todas as medidas e acções de carácter ambiental definidas no
Caderno de Encargos e no SGA, incluindo todos os pedidos de autorização/licenciamento
necessários, garantindo todos os meios necessários à sua execução.

ENTIDADE
EXECUTANTE

Indicará o responsável pela aplicação/execução das actividades mencionadas anteriormente –
Técnico de Ambiente.
A Entidade Executante é ainda responsável por implementar medidas, que embora não previstas
inicialmente, venham a ser consideradas necessárias para garantir o cumprimento dos objectivos
definidos.
É da responsabilidade da Entidade Executante, assegurar que todos os subempreiteiros afectos à
obra têm conhecimento sobre os requisitos do SGA e que os cumprem.

DIRECTOR TÉCNICO
DE EMPREITADA
(DIRECTOR DE OBRA)

Nomeado pela Entidade Executante como coordenador da Empreitada, é o responsável pela
implementação de todas as medidas e acções de carácter ambiental definidas no Caderno de
Encargos, bem como pela implementação e acompanhamento do SGA. É também responsável por
assegurar o cumprimento da legislação em vigor (nacional e comunitária) em matéria de ambiente,
segurança e saúde.
O Director de Obra trabalhará em colaboração directa com o Responsável Ambiental.
Responsável pelo acompanhamento e controlo da implementação do SGA, apresenta as seguintes
funções, na presente empreitada:

TÉCNICO DE
AMBIENTE

•

Acompanhar e verificar a implementação das medidas e acções de carácter ambiental definidas
no Caderno de Encargos desde o início da Empreitada e até à conclusão da totalidade dos
trabalhos inerentes a esta;

•

Definir e, sempre que necessário corrigir, os procedimentos internos relacionados com a
implementação e controlo de medidas de protecção ambiental;

•

Fornecer aos trabalhadores todas as informações e meios necessários ao cumprimento dos
procedimentos estabelecidos no âmbito do SGA;

•

Sensibilizar continuamente os trabalhadores para a importância da implementação das medidas
e do cumprimento dos procedimentos estabelecidos e da legislação em vigor;

•

Organizar e manter os registos considerados essenciais para a boa gestão ambiental da obra,
incluindo os registos dos acontecimentos mais importantes relacionados com a implementação
do SGA;

•

Elaborar, manter e actualizar toda a documentação relacionada com o SGA (certificados,
licenças e autorização, formulários e registos, resultados de controlo e avaliação,
comunicações, etc.);

•

Registar a ocorrência de quaisquer desvios na execução das medidas, relativamente ao
preconizado no Caderno de Encargos e/ou no SGA;

•

Comunicar ao Dono de Obra todas as eventuais dificuldades sentidas na implementação das
medidas;

•

Elaborar relatórios de progresso ou outros relatórios específicos sobre o SGA, solicitados pelos
responsáveis hierárquicos, pelo Dono de Obra ou por entidades exteriores com
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ENTIDADE

FUNÇÕES
responsabilidade no âmbito do SGA;
Comunicar com as populações afectadas pela obra ou com outras entidades, sempre que o
Dono de Obra o solicitar.

•

O PPGRCD estará disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de
todos os intervenientes na execução da obra.

5. DEFINIÇÕES
Resíduo de construção e demolição - o resíduo proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração,
conservação e demolição e da derrocada de edificações;

Reciclagem - qualquer operação de valorização, incluindo o reprocessamento de materiais orgânicos, através da qual os
materiais constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, materiais ou substâncias para o seu fim original ou
para outros fins mas que não inclui a valorização energética nem o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como
combustível ou em operações de enchimento;

Reutilização - qualquer operação mediante a qual produtos ou componentes que não sejam resíduos são utilizados novamente
para o mesmo fim para que foram concebidos;

Eliminação - qualquer operação que não seja de valorização, nomeadamente as incluídas no anexo I do presente decreto -lei,
ainda que se verifique como consequência secundária a recuperação de substâncias ou de energia;

Triagem - o acto de separação de resíduos mediante processos manuais ou mecânicos, sem alteração das suas características,
com vista ao seu tratamento;

Valorização - qualquer operação, nomeadamente as constantes no anexo II do presente decreto -lei, cujo resultado principal
seja a transformação dos resíduos de modo a servirem um fim útil, substituindo outros materiais que, caso contrário, teriam sido
utilizados para um fim específico ou a preparação dos resíduos para esse fim na instalação ou conjunto da economia
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6. DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA
Entidade:

Águas do Algarve, S.A.

Morada:

Rua do Repouso, nº 10

Freguesia:
Telefone:

Código Postal:
Concelho:

289 899 070

Fax:

8000-302 Faro
Faro

NIPC:

505 176 300

289 807 919

e-mail:

geral@aguasdoalgarve.pt

7. DADOS GERAIS DA OBRA
Tipo de Obra:
Local :
Código do CPV:

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO

Faro / Olhão

Freguesia:

Sé / Pechão

n.º AIA:

8. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)
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8.1. Caracterização da Obra
8.1.1. Caracterização sumária da obra
A presente empreitada tem por objecto a “Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão”, que servirá populações nos municípios de Portimão, Lagoa e Monchique, num total de 140.092 habitantesequivalentes, e inclui:
a)

A Obra, correspondente à elaboração de todos os elementos a entregar em fase de RECAPE, conforme descrito na DIA, Plano de Segurança e Saúde, Compilação Técnica, Plano de Gestão Ambiental
de Obra e todos os trabalhos de construção civil, e fornecimento e montagem de equipamentos;

b)

A realização das atividades e trabalhos de Comissionamento da Obra;

c)

A realização das atividades de Pré-arranque da Obra;

d)

A realização do Arranque para verificação da conformidade da Obra com as garantias prestadas.

A linha processual de tratamento concebida tem as seguintes características:
•

Linha líquida – Tratamento preliminar do caudal afluente constituído por 1 poço de grossos, seguido de 2 linhas de gradagem grossa/tamisação e de 2 linhas desarenamento-desengorduramento em
órgãos de betão. O tratamento preliminar inclui também a receção de efluentes de fossas sépticas com a respetiva tamisação e desarenamento;
O efluente pré-tratado é enviado para um tanque de equalização distribuído por 2 células, a partir do qual é elevado, por bombagem, para o tratamento biológico, constituído por 2 linhas de reatores de
tecnologia Nereda®. A água decantada é enviada para um tanque de água tratada e a partir deste tanque para a etapa de tratamento terciário, constituída por uma bateria de 4 filtros e uma etapa de
desinfeção por UV instalado em 2 canais de betão;
A partir do efluente tratado é produzida a água de serviço com recurso a desinfeção UV em reator fechado;

•

Linha sólida – Envio das lamas em excesso para o tanque de lamas e a partir deste para a etapa de espessamento, a realizar em 2 espessadores gravíticos, seguido de 2 linhas de desidratação por
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centrífugas e armazenamento em silo de lamas;
•

Linha gasosa – Recolha e tratamento, por via química, do ar viciado das salas associadas ao pré-tratamento e tratamento de lamas, tanque de equalização, EE intermédia, tanque de lamas,
espessadores e EE de escorrências.

Na especialidade de construção civil incluem-se todos os trabalhos relativos à construção física da obra, modelação do terreno, construção de vias e acessos, infraestruturas e demais trabalhos. Entre eles
incluem-se:
•

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro;

•

Piquetagem e implantação da obra;

•

Construção das estruturas provisórias para garantia do funcionamento hidráulico e processual da actual ETAR;

•

Demolição das estruturas existente;

•

Desmatação e terraplanagens gerais;

•

Remoção e transporte a destino final autorizado dos produtos resultantes das plataformas e taludes;

•

Execução dos movimentos de terras: escavações, regularizações e aterros;

•

Fundações;

•

Estruturas de betão armado e edifícios;

•

Alvenarias;

•

Revestimentos e pinturas;

•

Fornecimento, montagem e ensaios de tubagens e acessórios;
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•

Serralharias e montagem de estruturas metálicas;

•

Drenagem das fundações;

•

Execução das fundações das tubagens;

•

Execução de câmaras de visita e câmaras de válvulas;

•

Fornecimento e colocação de canalização destinada a cabos de telecomando e sinalização;

•

Execução de câmaras de passagem dos cabos de telecomando e sinalização;

•

Execução das redes de drenagem pluvial;

•

Execução das redes de abastecimento de água;

•

Execução das redes de água de serviço;

•

Execução das redes de águas residuais;

•

Execução das redes de combate a incêndio;

•

Execução/reconstrução e reabilitação da vedação e portão de acesso;

•

Execução de arranjos exteriores (pavimentos, paisagismo, rede de rega);

As atividades relacionadas com a especialidade processo e equipamentos electromecânicos incluem o fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos inerentes à totalidade das etapas de
tratamento incluídas no Projeto Base da ETAR.
Fazem parte também desta especialidade, todos os meios e acessórios necessários à operação correta das instalações, incluindo ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo e
peças de reserva, para o período de “Arranque” e para o período adicional de 2 anos de funcionamento, contados a partir da data de Receção Provisória.
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As atividades a desenvolver no âmbito da especialidade Instalações elétricas e instrumentação incluem o fornecimento e montagem do seguinte equipamento e acessórios:
•

Posto de transformação;

•

Posto de seccionamento;

•

Grupo gerador de recurso;

•

Ramal de Média Tensão;

•

Equipamento de contagem;

•

Equipamento para compensação do factor de potência;

•

Quadros de baixa tensão;

•

Painel do aotónomo, incluindo autómato e programação;

•

Quadros eléctricos;

•

Rede de cabos eléctricos e respectivos caminhos de cabos interiores;

•

Caminhos de cabos no exterior;

•

Iluminação e tomadas interiores;

•

Iluminação exterior;

•

Sistema de protecção contra descargas atmosféricas;

•

Rede estruturada;
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•

Linhas telefónicas e sistema de telecontagem, telefones e fax;

•

Central de detecção e de instrusão e de extinção de incêndios;

•

Equipamento de CCTV;

•

Centro de comando;

•

Equipamento de projecção;

•

Supervisão.

O consórcio será responsável pelo “Comissionamento” do “Equipamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” da ETAR.
Relativamente às infraestruturas hidráulicas, serão da responsabilidade da equipa de Construção Civil, os ensaios de estanqueidade das tubagens enterradas, e da responsabilidade da equipa de Equipamentos
os ensaios das tubagens à vista.
A condução dos trabalhos nesta fase da obra está de acordo com o solicitado na Cláusula 55, do Caderno de Encargos. Complementarmente sugere-se a consulta da Memória Descritiva da Exploração, alínea i)
da presente Proposta.
De acordo com o disposto na Cláusula 55 do Caderno de Encargos, o Consórcio instruirá o pessoal de operação e de manutenção que for designado pelo Dono da Obra, em todas as operações constantes do
Manual de Operação e de Manutenção, desde que tal pessoal lhe seja apresentado durante a fase de montagem e afinação do equipamento (“Comissionamento”) e durante os períodos de “Pré-Arranque” e
“Arranque”, conforme programa a acordar com a Fiscalização.
A Elaboração dos manuais de instruções de funcionamento e manutenção das instalações e dos equipamentos cumprirá o exigido na Cláusula 56 do Caderno de Encargos.
São ainda obrigações contratuais do Consórcio:
•

O fornecimento de todo o software dos autómatos e o respetivo código fonte, em suporte informático, incluindo lista de variáveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente
comentados;
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•

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construídas (Telas Finais), elaborados de acordo com a Cláusula 58 do Caderno de Encargos;

•

Despesas com a realização dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposição, as visitas às instalações fabris.

Despesas com a realização dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposição, as visitas às instalações fabris.
8.1.2.Descrição sucinta dos métodos construtivos
Prevê-se a utilização de métodos construtivos tradicionais na execução da obra que permitirão, sempre que possível, que a gestão de RCD gerados na obra se realize de acordo com os princípios de autosuficiência, da prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência.
Na aplicação destes princípios, tendo presente que, prioritariamente se deve prevenir e reduzir a produção de resíduos e que, uma vez produzidos, a sua gestão deve seguir uma hierarquia de operações que
passa pela recuperação (reutilização), valorização (reciclagem) e eliminação (deposição em aterro ou tratamento físico/químico.
Neste sentido ter-se-á em conta que:
•

A produção de RCD gerados na obra deve ser minimizada;

•

Todos os materiais a adquirir e a aplicar tenham, sempre que possível, nulo ou baixo grau de perigosidade;

•

Os RCD gerados na obra sejam correctamente separados por fluxos e fileiras e armazenados em contentores com a respectiva indicação ou, de imediato, encaminhados para operador de gestão de
resíduos licenciado

•

Seja considerada, sempre que possível a reutilização de matérias em obra, como solos provenientes de escavações

•

Os RCD gerados na obra sejam recolhidos e transportados por operadores licenciados;

•

Após a recolha dos resíduos pelos operadores devidamente licenciados, obtenha o guia de acompanhamento de resíduos que comprove o destino final dos mesmos.

Neste sentido, na fase de execução dos trabalhos proceder-se à rentabilização de materiais e produtos, reduzindo perdas e sobras, bem como, à mais completa e correcta recolha, separação, armazenagem e
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encaminhamento de RCD nas diferentes atividades da obra, tais como:
•

Montagem de Estaleiro com as dimensões mínimas necessárias ao correcto desenvolvimento dos trabalhos, o qual incluirá um “Parque de Resíduos” com o espaço necessário à separação e triagem,
acondicionamento e armazenagem temporária dos RCD produzidos. Cada área funcional do estaleiro disporá de recipientes adequados à recolha selectiva de resíduos que encaminhará para o Parque
de Resíduos;

•

Execução de demolições de coberturas, paredes, elementos estruturais e pavimentos existentes;

•

Remoção de vãos existentes, de cantarias, revestimento, de todas as instalações especiais existentes que colidam com a nova intervenção, recorrendo à reutilização sempre que possível, para
minimização de desperdícios e transporte de todos os produtos sobrantes para vazadouro autorizado;

•

Execução de movimentos de terras em escavação com reutilização das terras em aterro dentro da obra, minimizando-se assim o transporte de terras a vazadouro;

•

Execução de toda a estrutura e arquitectura, alertando-se para o facto de minimizar desperdícios;

•

Execução da rede de águas, da rede de águas residuais e pluviais, maximizando a utilização dos materiais de modo a evitar sobras;

•

Execução da rede de electricidade;

•

Execução de limpezas.

8.2. Incorporação de Reciclados
Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD: Reciclar significa tratar, separar e limpar os materiais de forma a estes poderem ser utilizados como matérias-primas novamente.
Durante a execução da obra, sempre que se achar benéfico, deve ser fomentado a aplicação desta prática, e eventualmente utilizar-se combinações de resíduos de diferentes origens, desde que a mistura se
efectue adequadamente e em condições controladas que assegurem a homogeneidade do material a reciclar.
São aplicáveis as Normas Técnicas Nacionais e Comunitárias, na ausência destas, aplicam-se as Especificações Técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
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especificações do LNEC:

- E471 – Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos
- E472 – Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central
- E473 – Guia para a utilização de agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos
- E474 – Guia para a utilização de resíduos de construção e demolição em aterro e camada de leito de infra-estruturas de transporte.

Identificação dos materiais reciclados de RCD integrados na obra: Na presente data ainda não dispomos da totalidade da informação dos materiais e respectivos fornecedores que irão ser aplicados na obra
“Conceção/Construção da ETAR de Faro-Olhão”. No entanto, analisando o mapa da quantidades da respectiva empreitada e face à nossa experiência, permite-nos prever que a utilização de materiais reciclados
ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra, seja ligeiramente superior a 5%.
Identificação dos reciclados
Quantidade integrada na obra (ton ou m3)
Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

Valor Total:

8.3. Prevenção de Resíduos
Metodologia para prevenção de RCD:
A natureza das construções em causa irá gerar grandes resíduos e os que gerar poderão ser reutilizados na obra. Todos os restantes resíduos deverão ser removidos de forma adequada e de acordo com a
legislação em vigor. Apesar das possibilidades de prevenção de resíduos serem muito limitadas nos locais de construção, a empresa ou entidade adjudicatária deverá contribuir activamente para a prevenção de
resíduos aplicando as seguintes medidas:
As metodologias de prevenção de RCD assentarão nos seguintes aspectos:
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•

Procurar minimizar a produção de resíduos através da reutilização de materiais. Para prevenir a produção de resíduos serão implementadas ações e desenvolvidas práticas de reutilização,
designadamente a reutilização das terras de escavação na própria obra ou em outra obra e, uma demolição seletiva e faseada que permita efetuar a triagem in situ dos resíduos produzidos,
aumentando a probabilidade de utilizar os materiais reutilizáveis, bem como promover a valorização dos materiais após a demolição.

•

Procurar minimizar a perigosidade dos RCD, privilegiando a utilização de materiais não susceptíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas;

•

Privilegiar, sempre que possível, a utilização de materiais reciclados e recicláveis;

•

Proceder à demolição e desmontagem dos equipamentos de forma a possibilitar a maior triagem possível dos materiais;

•

As quantidades de materiais a afectar à obra serão optimizadas, ajustando-se às necessidades previstas em projecto de execução, de forma a minimizar a quantidade de materiais sobrantes;

•

O armazenamento dos materiais será feito em local próprio, devidamente identificado e fora das zonas de trânsito da obra, os materiais permanecerão devidamente embalados até à sua utilização, de
forma a evitar que se danifiquem, dando origem a resíduos;

•

Proceder ao correto acondicionamento de materiais para não se danificarem;

•

Utilização de materiais na obra contendo uma menor quantidade de substâncias perigosas;

•

Incluir nos contratos com os fornecedores dos materiais a responsabilidade de assumir os encargos com as embalagens dos materiais, permitindo assim a redução da sua produção em obra;

•

Restringir as zonas de intervenção, evitando a ocupação de solos naturais ou a sua desmatação desnecessária.

•

Todos os intervenientes na obra, incluindo cadeia de subcontratados, terão conhecimento do presente plano bem como serão sensibilizados quanto à aplicação do plano e às suas obrigações legais
decorrentes deste documento.

Identificação dos materiais a reutilizar na obra de origem:
Identificação dos materiais
Quantidade a reutilizar (ton, ml ou m3)
Solos e rochas

24957 m3

Betão

80 m3

Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%) (a)
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a)

Betuminoso fresado

150.38 m3

Terra vegetal

550 m3

Pavê

540 m2

Lancil

250 ml

Face à dificuldade de converter todos os materiais a utilizar na empreitada na mesma unidade, optou-se por não considerar o preenchimento deste campo.

Identificação dos materiais a reutilizar de acordo com o nº2 do artº6º do Decreto-Lei nº46/2008, de 12 de Março:
Identificação dos materiais

Quantidade a reutilizar (ton ou m3)

Valor Total:

8.4. Acondicionamento e Triagem
Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à mesma:
A correta triagem no local de produção constitui um contributo fundamental para maximizar a valorização dos resíduos produzidos. A triagem dos RCD produzidos na obra é efetuada preferencialmente no local de produção.
O estaleiro apresenta áreas, para a deposição de resíduos, com dimensões adequadas, designada de Parque de Resíduos, que compreenderão:
•

Zona de resíduos não perigosos, destinada ao armazenamento dos resíduos designados não perigosos. Esta zona disporá de compartimentos vedados com rede laranja e devidamente identificados com o código LER do
respetivo resíduo. Estes resíduos permanecerão no parque até serem retirados e transportados para o seu destino final, por operadores licenciados.

•

Zona de resíduos perigosos, destinada ao armazenamento de resíduos que pelas suas características de toxicidade, nocividade, agressividade, inflamabilidade, ou outras, serão objeto de especiais cuidados. Esta zona
apresenta as seguintes características:

•

Zona pavimentada, coberta e devidamente impermeabilizada;

•

Recipientes / bidons fechados;

•

Sinalética de identificação;

•

Kit de emergência hidrófobo;

•

Extintor.

Os resíduos produzidos serão corretamente separados por fluxos e fileiras e armazenados em zonas delimitadas com rede laranja com a respetiva identificação (código LER). No local de acondicionamento será efetuada
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uma deposição centralizada e organizada, em espaços apropriados para as diversas tipologias de resíduos;
Serão selecionados operadores de resíduos licenciados para recolherem os resíduos previamente triados. De acordo com os resíduos produzidos, os operadores a seleccionar serão nacionais, sendo previamente
submetidos à validação / aprovação da Fiscalização / Dono da Obra. As licenças dos operadores, as guias de acompanhamento de resíduos e os respectivos certificados de recepção serão entregues mensalmente com o
relatório;
As instalações de triagem e de fragmentação de RCD devem obrigatoriamente obedecer aos requisitos mínimos que constam no Anexo I do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março.
O consórcio após recolha dos resíduos pelos operadores, deverá receber guia de acompanhamento de resíduos, comprovando a sua responsabilidade como produtor e, obrigatoriamente num prazo de 30 dias, o certificado
de receção de RCD;
Para garantir uma correta triagem, proceder-se-á à classificação em obra dos principais resíduos a produzir, tendo em conta a Lista Europeia de Resíduos (LER), da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, recorrendo ao uso
de cartazes de identificação resistentes às intempéries;
Após a triagem, o consórcio acondicionará corretamente os diferentes tipos de RCD em área delimitada com sinalização adequada (p.e. fitas ou correntes), ou utilizando outro tipo de meios adequados;
Separação dos resíduos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e não ferrosos);
No local de armazenamento das substâncias e resíduos perigosos deverá observar-se o cumprimento das normas de segurança na armazenagem de produtos perigosos e integrar as medidas de proteção contra incêndios,
derrames acidentais e formação de lixiviados. Para tal, serão construídas bacias de retenção resguardadas por um coberto para a colocação desses resíduos, os quais deverão estar devidamente identificados com o tipo de
resíduos e respetivo código LER;
Deverão ser evitados derrames de óleos e/ou combustível, devendo ser adotadas bacias de contenção/retenção móveis. No caso de ocorrer um derrame de óleo ou combustíveis, deverá ser realizada de imediato a limpeza
da zona, recorrendo a produtos absorventes, que terão obrigatoriamente que estar disponíveis nas áreas de maior risco. Os produtos derramados e os utilizados para a recolha dos derrames deverão ser posteriormente tratados
como resíduos, tendo em conta a LER, da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março;
Caso aplicável, as águas de lavagens das autobetoneiras/betoneiras deverão ser descarregadas para uma bacia de decantação, devidamente impermeabilizada. Estas zonas especificas de lavagem deverão ser identificadas
e comunicadas aos operadores da central de betonagem e/ou aos condutores das autobetoneiras. Sempre que seja possível, as águas decantadas, deverão ser reutilizadas (p.e. reutilização na produção de betão). Os sólidos
decantados deverão ser removidos periodicamente, podendo ser enviados para destinos licenciados/autorizados juntamente com os restantes resíduos de construção e demolição (resíduos inertes de betão ou mistura de betão
com outros inertes).
Proceder à limpeza regular dos acessos e vias de circulação dos veículos afetos à obra;
Reutilização de solos e rochas e terras vegetais não contendo substâncias perigosas, preferencialmente na obra de origem e, caso não seja possível, a sua reutilização em outra obra (devidamente aprovado pela Fisc./Dono
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de Obra), ou como material e cobertura no próprio aterro onde decorrerá a empreitada, na requalificação de pedreiras abandonadas ou ainda em local licenciado pelas câmaras municipais (Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de
Abril);
Deverá promover-se a proteção do meio hídrico, evitando o arraste ou a deposição inadequada de materiais;
Efetuar a manutenção da drenagem pluvial existente não intervencionada, através da sua preservação e/ou realização de caleiras de drenagem para o escoamento superficial;
Não é permitida a descarga no meio hídrico de substâncias indesejáveis ou perigosas, tais como óleos, combustíveis, produtos químicos utilizados nas pinturas, entre outros;
Formação de todos os colaboradores da obra, nomeadamente no que concerne à correta separação de resíduos;
Após a conclusão da Empreitada, o consórcio desativará totalmente as zonas afetas às obras com remoção de todo o material, equipamento e resíduos para destino final adequado, repondo deste modo as condições iniciais.
Deverá ainda repor, ou substituir adequadamente, as infraestruturas e serviços existentes que possam ter sido eventualmente afetados/danificados.
Garantir a substituição dos contentores, caso se aplique, e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações de
emergência ambiental;
O acondicionamento temporário em obra das misturas betuminosas contendo alcatrão (resíduo perigoso), deverá ser numa zona coberta, protegido contra intempéries com piso impermeabilizado (caso aplicável);
Os óleos usados de veículos e maquinaria afeta à obra devem ser recolhidos separadamente para contentores estanques amovíveis e armazenados separadamente, consoante os vários tipos de óleos, evitando misturas
com águas ou resíduos não oleosos;
Os resíduos domésticos produzidos nos estaleiros ou áreas afetas à obra devem ser depositados em contentores apropriados – ecopontos - a instalar na zona afeta à obra, devendo ser contactada a entidade responsável
pela gestão dos RSU, na área em questão, para o encaminhamento dos mesmos;
Os resíduos serão armazenados temporariamente em boas condições, no Parque de Resíduos, de modo a que não ocorra degradação, nem mistura de resíduos de natureza distinta, de forma a não inviabilizar posteriores
tratamentos nem alterar o seu grau de perigosidade;
Os resíduos perigosos não ficarão armazenados na obra durante mais de 3 meses, contabilizados desde o enchimento total de recipiente utilizado para o seu armazenamento temporário. O recipiente de resíduos perigosos
será fechado. Estes resíduos serão encaminhados para operadores licenciados para valorização/eliminação;
Sempre que ocorram derrames de combustíveis, óleos, tintas, vernizes, etc., e os sistemas de retenção utilizados não sejam suficientes, será recolhida a terra contaminada e colocada em recipiente estanque, coberto e
devidamente identificado, destinado apenas a este tipo de resíduo. No sentido de se evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou combustíveis, associados ao funcionamento de maquinaria a utilizar na fase de
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construção, todas as operações de manutenção dessa maquinaria serão efetuadas em local próprio para o efeito (preferencialmente na oficina da sede), dentro da área a ocupar pelo estaleiro da obra e devidamente
impermeabilizado;
Os resíduos líquidos ou pastosos devem ser colocados em embalagens estanques no máximo a 98% do seu volume, por forma a permitir a dilatação em subcarga do resíduo. A armazenagem de resíduos pulverulentos
(cimento, britas, areias, etc.), será realizada em zona dedicada e apresentará condições de proteção à ação do vento evitando a dispersão destes resíduos.;
O consórcio compromete-se a dar cumprimento às disposições legais aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD, designadamente os relativos aos resíduos de embalagens, de equipamentos elétricos e
eletrónicos, óleos usados e pneus usados. O consórcio apresentou uma planta com a localização do parque de armazenamento temporários de resíduos, com a descriminação e caracterização das diversas zonas, consentâneo
com este PGRCD e com a legislação em vigor, para aprovação pela fiscalização da obra.

Na eventualidade de a triagem não ser prevista, justifique tal impossibilidade: Não aplicável.

8.5. Produção de RCD

Código LER

Designação do
resíduo

Quantidade
Produzidas
(ton,

m2

ou

m3)

Quantidade para
reciclagem
(*)

(ton,

m2

ou

m3)

Operação de
reciclagem

Quantidade para
valorização (%)

Operação de
valorização

Quantidade para
eliminação (%)

Operação de
eliminação

-

-

-

-

R3 Reciclagem/recuperação
15 01 01

Embalagens de Papel e
Cartão

0,40 ton.

-

-

100

de compostos orgânicos
que não são utilizados
como solventes

15 01 02

Embalagens de
Plástico

0,60 ton

-

-

100

R3 Reciclagem/recuperação
de compostos orgânicos
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Código LER

Designação do
resíduo

Quantidade
Produzidas

Quantidade para
reciclagem

(ton, m2 ou m3) (*)

(ton, m2 ou m3)

Operação de
reciclagem

Quantidade para
valorização (%)

Operação de
valorização

Quantidade para
eliminação (%)

Operação de
eliminação

-

-

100

D1 –Deposição sobre o
solo ou no seu interior
(por exemplo aterro
sanitário, etc.)

-

-

-

-

-

-

que não são utilizados
como solventes
R3 Reciclagem/recuperação
15 01 05

Embalagens
Compósitas

0,50 ton.

-

-

100

de compostos orgânicos
que não são utilizados
como solventes

15 01 10

Embalagens contendo
ou contaminadas por
resíduos de
substâncias perigosas

1,25 ton.

-

-

-

-

R3 Reciclagem/recuperação
17 01 01

Betão

260 m3

-

-

100

de compostos orgânicos
que não são utilizados
como solventes

17 02 01

Madeira

2,0 m3

-

-

100

R13 – Utilização
principal como
combustível ou outros
meios de produção de
energia

17 02 03

Plástico

449 ml

-

-

100

R3 Reciclagem/recuperação
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Código LER

Designação do
resíduo

Quantidade
Produzidas

Quantidade para
reciclagem

(ton, m2 ou m3) (*)

(ton, m2 ou m3)

Operação de
reciclagem

Quantidade para
valorização (%)

Operação de
valorização

Quantidade para
eliminação (%)

Operação de
eliminação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de compostos orgânicos
que não são utilizados
como solventes
R3 Reciclagem/recuperação
17 03 02

Misturas betuminosas
não abrangidas em 17
03 01

50 m3

-

-

100

de compostos orgânicos
que não são utilizados
como solventes

17 04 05

Ferro e Aço

20 ton.

-

-

100

R4 Reciclagem/recuperação
de metais e de ligas

17 05 04

Solos e rochas não
contendo substâncias
perigosas

17 09 04

Mistura de resíduos de
construção e demolição
não abrangidos em 17
09 01,17 09 02 e 17 09
03

19 08 99

Outros resíduos não
anteriormente
especificados

-

-

100

R5 Reciclagem/recuperação
de outras matérias
inorgânicas

318 m3

-

-

100

R12 – Troca de resíduos
R13 – Armazenamento
de resíduos

0,50 ton.

-

-

100

13500

m3

R3 Reciclagem/recuperação
de compostos orgânicos
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Código LER

Designação do
resíduo

Quantidade
Produzidas

Quantidade para
reciclagem

(ton, m2 ou m3) (*)

(ton, m2 ou m3)

Operação de
reciclagem

Quantidade para
valorização (%)

Operação de
valorização

Quantidade para
eliminação (%)

Operação de
eliminação

que não são utilizados
como solventes
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9. FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
O consórcio constituído pelas empresas Oliveiras, S.A. e Acciona Agua assegurará a todos os trabalhadores formação e
informação na vertente ambiental, tendo em conta as funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.
Este plano de formação e informação dos trabalhadores pretende:
•

Dar cumprimento à legislação em vigor;

•

Dar cumprimento ao Plano de Gestão Ambiental e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da empreitada;

•

Assegurar a formação e informação dos trabalhadores tendo em conta as funções que desempenham.

Para alcançar os objetivos, a Entidade Executante prevê ações de diversos tipos, nomeadamente:
•

Dar conhecimento do Plano de Gestão Ambiental e respectiva Politica de Ambiente.

•

Informar das funções e responsabilidades de cada um dos trabalhadores na gestão ambiental da empreitada.

•

Garantir a reposição das condições ambientais iniciais nas áreas intervencionadas, após a conclusão da obra.

•

Triagem adequada dos resíduos produzidos e acondicionamento dos mesmos nos respetivos locais de armazenamento.

•

Armazenamento/manuseamento adequado das substâncias/produtos perigosos existentes em obra.

•

Conhecer os aspetos ambientais e impactes significativos das tarefas a realizar.

•

Participação, desenvolvendo o sentido de responsabilidade e o sentimento de urgência perantes os problemas
ambientais.

•

Utilização de aparadeiras quando necessário.

•

Normas de abastecimento de forma a evitar derrames.

•

Procedimentos em caso de derrame.

•

Minimizar o uso de materiais, água e resíduos.

•

Proibição de fazer queima de resíduos.

•

Dar conhecimento do Plano de Emergência Ambiental.
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10. OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS
10.1. Encaminhamento para Destino Final

O consórcio constituído pelas empresa Oliveiras, S.A. e Acciona Agua assegurará que as entidades/instalações seleccionadas
para destino final dos resíduos, estão devidamente licenciadas para a valorização, tratamento e eliminação dos vários tipos de
resíduos produzidos em obra. Na definição dos destinatários dos resíduos industriais será utilizada a Listagem dos Operadores de
Gestão de Resíduos Não Urbanos emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), não dispensando a solicitação às
diversas entidades dos documentos comprovativos do licenciamento.

10.2. Transporte de Resíduos

As operações de recolha e de transporte de resíduos na obra, em cada área mineira, no estaleiro ou para o exterior, devem serão
efectuadas de forma a evitar a sua dispersão, derrame ou mistura.
Os resíduos líquidos e pastosos serão acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de enchimento não exceda os 98%.
Os resíduos sólidos serão acondicionados em embalagens ou transportados em granel, em veículo de caixa fechada ou veículo de
caixa aberta, com a carga devidamente coberta.
Todos os elementos de um carregamento serão adequadamente arrumados no veículo e escorados, de forma a evitar deslocações
entre si ou contra as paredes do veículo.
Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorra algum derrame, a zona contaminada será imediatamente
limpa, recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de resíduos líquidos ou pastosos.
Quando os resíduos a transportar se encontrarem abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas, previstos no
Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 170-A/2007 de 4 de
Maio de 2007, o seu transporte cumprirá o previsto nesse regulamento.
Sempre que ocorrer recolha e transporte de resíduos da zona da obra ou do estaleiro, para o exterior, serão preenchidas as
respectivas Guias de Acompanhamento dos RCD (GAR) (Portaria 417/2008, de 11 de Junho).
As GAR serão preenchidas e arquivadas pelo consórcio sob responsabilidade da Direcção de Obra.
Será exigida a apresentação de uma cópia dos exemplares das GAR dos transportadores (já carimbadas pelo destinatário) e do
destinatário final.
Serão disponibilizadas pelo consórcio ao dono da obra nos relatórios mensais, através da fiscalização, cópias das guias de
acompanhamento de resíduos, e cópias dos certificados de recepção dos RCD, sendo estes últimos emitidos pelos operadores de
gestão de RCD e que deverão ser enviados ao adjudicatório até 30 dias após a recepção dos resíduos na sua instalação.
As entidades que asseguram a recolha e transporte de resíduos para o exterior serão licenciadas, pelo que para tal será averiguado
previamente à contratação do transporte, solicitando uma cópia da respectiva autorização/licença de transporte que será entregue à
Fiscalização / Dono de Obra para validação / aprovação. Estes documentos serão incluídos no relatório mensal.
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11. MONITORIZAÇÃO E CONTROLO
Das várias actividades a desenvolver no âmbito da Empreitada, serão alvo de acompanhamento ambiental as actividades associadas
a:
Gestão do estaleiro (localização, métodos construtivos, materiais utilizados, gestão de resíduos produzidos) – não
pormenorizado e avaliado o cumprimento das condicionantes estabelecidas nos vários fatores ambientais;
Gestão da origem de água e destino de efluentes;
Movimentação de materiais contaminados (remoção dos locais de origem, transporte e deposição);
Movimentação de terras;
Gestão de resíduos de construção e demolição;
Recursos Hídricos Subterrâneos;
Qualidade das Águas;
Qualidade do ar (PM10 e parâmetros radiológicos);
Materiais de escombreiras e resíduos (radiação à superfície e dose absorvida por exposição);
Ambiente sonoro;
Património arqueológico e arquitectónico.

12. ANEXOS
Anexo I – Guias RCD (a entregar ao longo da empreitada)
Anexo II – Certificados de Receção dos RCD (a entregar ao longo da empreitada)
Anexo III – Licenças de Operadores de Gestão de Resíduos (Submeter à validação da Fiscalização antes de encaminhar os
resíduos)
Anexo IV – Guias de Limpeza dos WC (a entregar ao longo da empreitada)
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