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Confrontações
Norte

SONAE Indústria

Sul

SONAE Indústria

Este

SONAE Indústria

Oeste

SONAE Indústria

Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

4098.50

Área coberta (m2)

3312.40

Área total (m2)

8616.40
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Localização

Unidade Industrial SONAE Indústria – Produção e Comercialização
Derivados de Madeira, S.A, Mangualde (freguesias de Espinho e Un
das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta)

Localização

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

Medidas /Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à
fase de execução da obra devem constar no plano de acompanhamento ambiental
de obra, o qual deve integrar o respetivo caderno de encargos da empreitada bem
como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente,
para efeitos de concretização do projeto.

Previamente ao início da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Informar a Autoridade de AIA do início e término da fase de construção, bem como
do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências em matéria de pós-avaliação

Previamente ao início e conclusão da
obra.

Comunicação à AAIA

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

Previamente ao início da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Rever o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, tendo em conta as condições
impostas na presente decisão, nomeadamente no que se refere à interdição da
queima de lamas da ETAR.

Previamente ao início da fase de
exploração

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Demonstrar à AAIA que o dimensionamento da chaminé da caldeira a biomassa
considerou o caudal volúmico à capacidade nominal e caudais mássicos máximos
passíveis de emissão, os valores das emissões associadas (VEA) do BREF LCP,
independentemente do facto dessa chaminé apenas funcionar nas situações de
arranque e emergência

Previamente ao início da obra

Comunicação à AAIA

Implementar os mecanismos de informação à população sobre a fase de execução
da obra

Previamente ao início da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

CONSTRUÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Cumprir, para os edifícios a construir, o disposto no regime de edificabilidade
previsto para os Espaços de Atividades Económicas (artigo 83.º do Regulamento
do Plano Diretor Municipal de Mangualde).

Fase de execução de obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) e o Plano
de Prevenção e Gestão de Resíduos.

Durante a fase de execução da obra
(PAAO) e durante as fases de obra,
exploração e desativação da instalação
(PPGR)

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Realizar uma auditoria por verificador qualificado pela APA, tendo em
consideração o documento“Termos e condições para a realização das Auditorias
de Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA.

Durante a fase de execução da obra

Relatório de Auditoria

Vedar o estaleiro e parques de materiais, de forma a evitar os impactes resultantes
do seu normal funcionamento.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Garantir condições de impermeabilização nos estaleiros.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Manter os acessos aos estaleiros em condições de limpeza e em bom estado de
conservação

Durante a fase de execução a obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Repor, no final da obra, condições idênticas às iniciais nas vias utilizadas para
acesso à obra, caso tenha ocorrido a degradação do respetivo pavimento.

No final da fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Comunicar à Força Aérea as altitudes máximas dos obstáculos mais
condicionantes, nomeadamente as chaminés, uma vez que constituem obstáculos
aeronáuticos.

Na fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Apresentar à AAIA o resultado das diligências efetuadas relativas à afetação do
Domínio Público Ferroviário.

Durante a fase de execução da obra

Comunicação à AAIA

Apresentar à AAIA relatório demonstrativo do cumprimento da DCAPE nos termos
do n.º 2 do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro

15 dias após o final da fase de
construção

Comunicação à AAIA

Informar a Autoridade de AIA do início da fase de exploração

Previamente ao início da exploração

Comunicação à AAIA

Medidas / Condições a cumprir relativas ao ar

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

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.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos
afetos à obra, de forma a manter as suas normais condições de funcionamento.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo nos períodos secos
e ventosos, nas zonas de trabalhos.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

RH_cons
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Medidas / condições a cumprir relativas a águas subterraneas

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Garantir a impermeabilização das zonas de armazenamento de produtos químicos
e/ou óleos e combustíveis

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Dotar os locais de armazenamento, manuseamento e trasfega de produtos
químicos de meios de contenção de derrames

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Adotar procedimentos para remediação em caso de derrame e contaminação do
solo

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Medidas / Condições a cumprir relativas ao solo e uso do solo

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Minimizar as mobilizações de terras, utilizando sempre que possível 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).

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso,
devem ser armazenados em pilhas estáveis, protegidas com coberturas
impermeáveis e em local com características adequadas para depósito, até ao seu
encaminhamento para destino final.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Excluir, conforme previsto no Plano de Gestão Ambiental, as seguintes áreas dos
locais destinados ao depósito temporário de materiais e terras: Áreas do domínio
hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de
elevada infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas da
Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN) Outras
áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza; Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente, sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis do
ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas
de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de
proteção do património.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Medidas / Condições a cumprir relativas a ruído

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

As operações mais ruidosas não devem ser realizadas em simultâneo

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Instalar uma turbina com um nível de potência sonora máximo de 80 dB(A).

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Adotar medidas de reforço do isolamento sonoro do edifício onde será instalada a
turbina.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

PÁG.
6/9

ESTADO: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2019

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20190509000631
4b51-fa2a-f402-c4c4

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Medidas / Condições a cumprir relativas a arqueologia e ou património cultural

Medida/ Condição a cumprir

Garantir o acompanhamento arqueológico da obra.

Prazo de implementação

Durante a fase de execução da obra

Demonstração do cumprimento

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Planear a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo a sua duração.

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Promover, sempre que possível, a utilização de mão-de-obra local ou concelhia e
de empresas locais para fornecimento de materiais necessários à construção

Durante a fase de execução da obra

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Medidas / Condições a cumprir relativas a paisagem

Medida/ Condição a cumprir

Implementar o Projeto de Integração Paisagística para a nova área a
intervencionar, nos termos em que o mesmo vier a ser desenvolvido em
articulação o Município de Mangualde

Prazo de implementação

No final da fase de execução da obra

Demonstração do cumprimento

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Apresentar à AAIA um documento onde sejam acauteladas as responsabilidades
em matéria de licenciamento ambiental (p.ex. fornecimento de água para o
processo, tratamento e destino final das águas residuais produzidas pela central,
condições de descarga das águas residuais na rede de drenagem de águas
residuais da SONAE ARAUCO, condições de monitorização e cumprimento dos
VLE relativos às emissões atmosféricas, armazenamento e destino final dos
resíduos produzidos, obrigações de comunicação, e outras condições que se
mostrem relevantes em matéria de licenciamento ambiental), face à natureza das
relações funcionais entre os dois operadores (SIAF e SONAE ARAUCO - Unidade
de Mangualde).
Atendendo a que a queima de lamas da ETAR consubstancia uma operação de
incineração de resíduos e que não está demonstrado o cumprimento dos requisitos

Prazo de implementação

Previamente ao início da exploração

Demonstração do cumprimento

Comunicação à AAIA

Através da medida relativa à revisão do
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Medida/ Condição a cumprir

técnicos referidos na secção IV do capítulo IV do regime de emissão industriais
(REI), fica interdita a referida queima na central de biomassa objeto da presente
decisão

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos

Apresentar o Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Subterrâneas,
tendo por base o proposto no Estudo de Impacte Ambiental, e revisto de acordo
com as orientações constantes do anexo à presente decisão relativo a Programas
de Monitorização.

Previamente ao início da exploração

Comunicação à AAIA

Realizar uma auditoria por verificador qualificado pela APA, tendo em
consideração o documento“Termos e condições para a realização das Auditorias
de Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA.

3 anos após o início da exploração

Relatório de Auditoria

Promover, preferencialmente, o transporte da biomassa por ferrovia

Período de vida da instalação

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Promover uma adequada gestão florestal e ambiental nos processos de recolha e
de receção de biomassa.

Período de vida da instalação

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Garantir que a central será explorada de forma a manter um nível de emissão de
poluentes para o ar e para a água em consonância com os Valores de Emissão
Associados ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis (VEA-MTD) tal como
definidos no Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large
Combustion Plants (BREF LCP).

Período de vida da instalação

Valores e condições de cumprimento, e
respetiva demonstração, a estabelecer
na licença ambiental da instalação

Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos afetos à instalação,
de forma a manter as suas normais condições de funcionamento.

Período de vida da instalação

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Implementar o Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Subterrâneas.

Fase de exploração

Relatórios de Monitorização

Apresentar à AAIA relatório demonstrativo do cumprimento da DCAPE nos termos
do n.º 2 do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro

1 ano após o início da exploração

Comunicação à AAIA

RH
RH - rejeição em coletor
Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Adotar procedimentos para contenção e remoção de derrames

Período de vida da instalação

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Manter em bom estado de funcionamento a rede de drenagem pluvial efetuando a
limpeza periódica de valas, valetas e sumidouros

Período de vida da instalação

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Ruido
Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Os equipamentos instalados no exterior não devem superar, cada um, o nível de
pressão sonora de 85 dB(A) medido a uma distância de 1 m do equipamento.

Demonstração do cumprimento

Monitorização prevista no Programa de
Monitorização do Ruído

Período de vida da instalação

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Promover, sempre que possível, a utilização de mão-de-obra local ou concelhia

Demonstração do cumprimento

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Período de vida da instalação

Medidas / Condições a cumprir relativas a paisagem

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Assegurar a manutenção do Projeto de Integração Paisagística.

Demonstração do cumprimento

Relatório demonstrativo do cumprimento
da DCAPE nos termos do n.º 2 do Anexo
V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro

Período de vida da instalação

ANEXOS TUA

Anexos

Código

Anexo

Descrição

C048088

Anexo _ Planos de Monitorização.pdf

Anexo - Planos de Monitorização

C049420

DCAPE2943_Central_Biomassa_MangualdeVfinal.pdf

DCAPE

PÁG.
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ANEXO - Programas de Monitorização

Devem ser implementados os programas de monitorização a seguir apresentados.
Os relatórios de monitorização devem cumprir a estrutura legalmente definida, bem como
obedecer ao conteúdo referente às normas técnicas constantes no Anexo V da Portaria n.º
395/2015, de 4 novembro.
1. Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Subterrâneas
Locais de Amostragem da qualidade da água subterrânea: Os locais de amostragem propostos
correspondem a poços existentes na envolvente à área de estudo, com as seguintes
coordenadas geográficas (Sistema ETRS): PA-1: (28626,177;101784,664); PA-2:
(29167,229;102008,635); PA-1: (28065,397;100733,578).
Parâmetros a Monitorizar: Nível freático, pH, Temperatura, Sólidos Suspensos Totais,
Condutividade, nitratos, Azoto amoniacal, Azoto Kjeldahl
Frequência de Amostragem: a frequência de amostragem deve ser semestral, com início na fase
de construção e com colheitas a realizar no período de águas altas e de águas baixas.
Técnicas e Métodos de Análise: as técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da
qualidade da água tratada devem obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de
junho, que revoga o anexo III do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto. A avaliação dos
resultados deve ser efetuada com base no Anexo I do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ou
legislação que lhe suceda.
Periodicidade do Relatório de Monitorização: o Relatório de Monitorização deve ser elaborado
com uma periodicidade anual, devendo a sua estrutura e conteúdo obedecer às normas técnicas
constantes no Anexo V da Portaria n.º 395/15, de 4 de novembro. Deve ser entregue à
Autoridade de AIA o mais tardar até ao final do mês de fevereiro do ano imediatamente a seguir
ao ano a que diz respeito.
Devem ser indicadas as coordenadas dos locais de amostragem onde se efetuam as colheitas
das amostras.
Face ao histórico dos resultados a obter, o programa de monitorização pode ser objeto de
revisão.
2. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro
Na fase de construção a monitorização só será pertinente se decorrer da emissão de uma
Licença Especial de Ruído por mais de trinta dias.
Na fase de exploração, deve ser efetuado um diagnóstico ambiental cerca de 12 meses após
início da atividade da central de biomassa, com o objetivo de avaliar o cumprimento dos
parâmetros legais definidos no Regulamento Geral do Ruído. Este deve ser atualizado sempre
que ocorrerem alterações na central de biomassa, que possam por em causa os valores obtidos
na monitorização efetuada.
Em ambas as fases, caso haja lugar a monitorização, devem ser consideradas as seguintes
condições:
Parâmetros a Monitorizar: Avaliar o nível sonoro equivalente (LAeq), durante os períodos de
referência definidos na alínea p, do artigo 3º, do capítulo I, do RGR, nomeadamente, o período

diurno (07:00 às 20:00), o período do entardecer (20:00 às 23:00) e o período noturno (23:00 às
07:00).
O nível sonoro equivalente, em dB(A), obtido para os indicadores Ln e Lden, deve ser comparado
com os valores limite de exposição, de acordo com o artigo 11º, do capítulo III, do RGR.
Avaliar o critério de incomodidade de acordo com os parâmetros, descrito na alínea b, do ponto
1, do artigo 13º, do capítulo III do RGR. As medições devem ser efetuadas, não só, durante o
período de atividade da unidade industrial, como também, fora do seu período de atividade
(ruído residual).
Dimensão Espacial e Temporal da monitorização


Para a fase de obra: caso seja necessária a monitorização do ambiente sonoro, efetuar,
nos períodos identificados como potencialmente ruidosos, pelo menos uma campanha
de monitorização junto dos recetores sensíveis RS2, RS3 e RS5.

Recetor Sensível

Descrição

Localização (GPS)

RS 2

Edifício de habitação

40º34`54,62``N; 7º47`57,64``W

RS 3

Edifício de habitação

40º34`44,28``N; 7º47`50,62``W

RS 5

Edifício de habitação

40º35`05,87``N; 7º47`55,7``W



Para a fase de exploração: a monitorização do ambiente sonoro deve ser efetuada,
preferencialmente, recorrendo a medições acústicas a realizar nos recetores sensíveis
situados na envolvente (tabela abaixo). Para os pontos P1, P2, P3 e P5, os valores
obtidos na primeira campanha de medições devem ser comparados com os níveis
sonoros presentes nos mapas de ruído, elaborados para a situação futura, de forma a
avaliar se o ambiente sonoro evoluiu como previsto.
Recetor Sensível

Descrição

Localização (GPS)

RS1

Edifício de habitação

40º35`18,45``N; 7º45`47,37``W

RS2

Edifício de habitação

40º34`54,62``N; 7º47`57,64``W

RS3

Edifício de habitação

40º34`44,28``N; 7º47`50,62``W

RS4

Edifício de habitação

40º35`02,63``N; 7º47`15,95``W

RS5

Edifício de habitação

40º35`05,87``N; 7º47`55,7``W

Métodos de amostragem, registo de dados e equipamentos necessários
A metodologia adotada para a medição do ruído deve ter base normativa, nomeadamente, a
norma NP ISO 1996:2011. A medição do ruído deve seguir as recomendações presentes no
ponto 1, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho. Para avaliação da
conformidade, deve-se seguir as recomendações presentes no ponto 4, do artigo 11º, do
capítulo III do RGR. Deve ter-se em conta as recomendações técnicas emitidas por entidades de
referência, como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto Português de
Acreditação (IPAC). As medições têm de ser realizadas por laboratórios reconhecidos pelo IPAC.
Definição de indicadores de atividades do projeto que possam ter relação com os resultados da
monitorização



Na construção, as atividades que podem alterar os resultados obtidos no ambiente
sonoro resumem-se à circulação de veículos e equipamentos, bem como algumas
atividades ruidosas, que devem ser tidos em conta.



Já na fase de exploração da central a biomassa, para além da circulação de veículos e
equipamentos, o próprio funcionamento dos vários equipamentos existentes na
instalação pode igualmente estar relacionadas com os resultados obtidos nas
campanhas de monitorização.



De realçar que o próprio funcionamento da unidade industrial, apesar de exógeno ao
projeto, terá um efeito relevante nas medições que serão realizadas.

Métodos de tratamento dos dados
Analisar os resultados obtidos em cada recetor sensível e equacionar medidas corretivas
necessárias para evitar e/ou minimizar qualquer tipo de alteração detetada.
O tratamento dos dados deve incluir a comparação dos resultados obtidos na campanha de
monitorização em análise com os de campanhas de monitorização anteriores, assim como como
os dados obtidos durante a realização do EIA.
Critérios de avaliação dos dados
Os valores obtidos devem ser comparados com os parâmetros legais definidos no Decreto-Lei
nº 9/2007 (Regulamento Geral do Ruído), de 17 de janeiro, não os devendo exceder.
Medidas adicionais a adotar na sequência dos resultados dos programas de monitorização


Para a fase de obra: caso se verifiquem situações inconformidade com os parâmetros
legais, definidos no Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, deve ser efetuado um novo
planeamento das operações a realizar em obra, de modo a evitar a ocorrência de várias
atividades ruidosas em simultâneo. No caso de não se observarem alterações
significativas no ambiente sonoro, decorrentes das atividades construtivas, não será
necessário a realização de uma nova campanha de monitorização.



Para a fase de exploração: no caso de se registarem reclamações, devem ser efetuadas
medições nos respetivos locais, sendo que estes locais devem ser considerados em
planos de monitorização posteriores. Caso necessário, podem realizar-se medições
noutros pontos considerados relevantes para a avaliação da reclamação efetuada. Os
pontos de medição devem ser devidamente identificados.
Se as medições confirmarem o motivo das reclamações, devem ser estudadas e implementadas
medidas de minimização complementares.

Periodicidade da elaboração dos relatórios de monitorização e respetivo calendário de entrega
à autoridade de AIA
Caso seja efetuada a monitorização em fase de obra deve ser entregue o respetivo relatório até
2 meses após a realização das campanhas de monitorização, a fim de permitir, caso seja
necessário, a implementação de medidas adicionais de minimização de ruído.
Em fase de exploração, os relatórios de monitorização devem ser elaborados após a realização
das medições e incorporados no relatório de acompanhamento da implementação das medidas
impostas pela DIA/ TUA e apresentados à Autoridade de AIA, anualmente.

Nos relatórios emitidos, após realizar as operações de monitorização, deve estar descriminado
o período de laboração/funcionamento das fontes sonoras em avaliação, assim como, os
acontecimentos acústicos anómalos que, potencialmente, afetam o nível sonoro medido.
Critérios para a revisão dos programas de monitorização
No caso da monitorização efetuada não revelar qualquer incumprimento dos requisitos legais,
a necessidade de se voltar a proceder a monitorização só se verificará em caso de alterações
que se venham introduzir na central de biomassa (substituição de equipamentos, alterações
construtivas dos edifícios, etc.) ou em caso de reclamação.
Caso se verifiquem incumprimentos nos requisitos legais, devem ser implementadas medidas
de forma a corrigir o incumprimento e posteriormente repetir as medições de forma a aferir a
eficácia das medidas implementadas.
3. Programa de monitorização dos consumos
Deve ser efetuado o controlo/monitorização dos consumos, de forma a criar-se um histórico de
consumos e permitir estabelecer metas de redução para os mesmos, avaliar o desempenho da
central de biomassa.
Locais de Monitorização

Parâmetros

Método

Contador no início da rede predial de
abastecimento de água da central de
biomassa.

Volume de água
consumida

Leitura do contador

Contador no início da rede de água do
processo da Central de biomassa

Volume de água
consumida

Leitura do contador

Contador no ponto de entrega das águas
residuais industriais.

Volume de água
residual industrial
produzida

Leitura do contador

n/a

Quantidade (ton) de
biomassa consumida

Mensal

Contador geral de eletricidade da instalação

Eletricidade
consumida

Mensal

Contador geral de gás natural da instalação

Gás natural
consumido

Anual
Mensal

n/a

Quantidade/ volume
de produtos químicos
consumidos

PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE A CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
Identificação
Designação do Projeto

Central de Biomassa Mangualde

Tipologia de Projeto

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

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3 alínea b) subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua atual redação

Localização
(freguesia e concelho)

Concelho de Mangualde, Espinho e União das Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta

Identificação das áreas
sensíveis

Não afeta áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual
redação

Proponente

SIAF – Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.

Entidade licenciadora

Direção Geral de Energia e Geologia

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

DIA correspondente

Data: 23-06-2017

Decisão

Entidade emitente: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Conforme Condicionada

Principais fundamentos
da decisão

O Projeto de Execução e respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do
projeto de Execução (RECAPE) encontram-se conformes, na generalidade, com
os termos e condições das Declarações de Impacte Ambiental (DIA) emitidas em
fase de Estudo Prévio.
Neste sentido, emite-se decisão de conformidade, condicionada ao
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento.
As exigências constantes da presente decisão decorrem dos termos e condições
estabelecidos nas DIA emitidas em fase de estudo prévio, entretanto adequados
ao desenvolvimento do respetivo projeto de execução.

Síntese do procedimento

O presente procedimento teve início a 30 de outubro de 2018, após receção de
todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na sua qualidade de Autoridade de AIA,
nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por representantes
da APA, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,
Direção-Geral de Energia e Geologia e a Direção-Geral do Património Cultural.
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Foi promovido um período de Consulta pública, de 15 dias úteis, entre 22 de
novembro e 12 de dezembro de 2018, tendo sido recebidos 3 pareceres, com a
seguinte proveniência: Turismo de Portugal, IP, Gabinete do Estado Maior da
Forca Área (EMFA) e Direcção-Geral do Território (DGT).
A Comissão de Avaliação procedeu então à apreciação da conformidade
ambiental do projeto de execução, com base na informação disponibilizada no
RECAPE, tendo elaborado o respetivo Parecer Final. Este parecer concluiu que o
RECAPE submetido não permitia demonstrar a conformidade ambiental do
projeto de execução, nem confirmar se se mantinham válidos os pressupostos e
resultados da avaliação efetuada em sede de procedimento de AIA.
A autoridade de AIA, com base nestes elementos, elaborou uma proposta de
decisão de não conformidade ambiental do projeto de execução, sobre a qual
promoveu um período de audiência de interessados, ao abrigo do n.º 3 do artigo
21º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua versão atual e nos
termos do Código do Procedimento Administrativo.
Nessa sede, submeteu o proponente alegações contestando o sentido da
decisão e apresentando informação mais detalhada face ao inicialmente
demonstrado em RECAPE. Analisados estes elementos, considerou-se estarem
reunidas condições para concluir pela conformidade ambiental do projeto de
execução, condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostos no
Título Único de Ambiente, no âmbito do regime jurídico de AIA.
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