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RESUMO  
  

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento transversal e preventivo da política do ambiente que 

visa garantir que as implicações ambientais de um projecto são devidamente consideradas na decisão sobre a sua 

viabilidade. Ao antecipar e evitar os impactes, a AIA assegura um equilíbrio entre as actividades humanas e a preservação 

dos recursos naturais e permite alcançar uma integração sustentável do projecto no ambiente envolvente. 

A dinâmica e complexidade do processo de AIA conduzem a uma constante necessidade de melhoria dos 

procedimentos, de forma a assegurar a eficácia e eficiência dos seus objectivos. De entre os vários aspectos que têm vindo 

a ser identificados para melhorar a consistência e transparência dos processos, destaca-se a melhoria da qualidade dos 

Estudos de Impacte Ambiental (EIA) e da sua apreciação técnica. 

De forma a contribuir para uma maior consistência dos critérios de elaboração e apreciação de EIA, o objectivo 

central do presente trabalho consiste na preparação de directrizes para a elaboração de EIA de projectos de Estações de 

Tratamento de Águas Residuais e de uma Lista de Verificação de critérios para a sua apreciação técnica. Estes elementos, 

que se encontram numa versão preliminar, visam constituir documentos de carácter oficial.  

O carácter transversal do regime de AIA conduz a uma interrelação com outros instrumentos, nomeadamente o 

regime de licenciamento ambiental, que visa a prevenção e o controlo integrados da poluição (PCIP). Sempre que possível, 

é vantajoso promover a articulação destes dois instrumentos, pelo que outro dos objectivos do presente trabalho consiste na 

análise da possibilidade de articulação destes procedimentos e na preparação de directrizes para a elaboração de EIA de 

instalações suinícolas existentes sujeitas a licenciamento ambiental. 

 

Palavras-Chave:  

Avaliação de Impacte Ambiental; Elaboração e Apreciação Técnica de EIA; Estações de Tratamento de Águas Residuais; 

Licenciamento Ambiental; Instalações Suinícolas. 
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Abstract 
 

Environmental Impact Assessment (EIA) is a transversal and preventive tool of environmental policy that aims to 

assure that the environmental effects caused by a certain development are properly considered in decision-making process. 

By anticipating and avoiding the impacts EIA ensures a balance between human activities and natural resources 

preservation, helping the project to achieve the most sustainable integration with the local environment. 

The dynamic and complexity of EIA process leads to a constant need to improve some procedures in order to 

ensure the effectiveness and efficiency of its objectives. Among other several issues that have been identified to improve the 

consistency and transparency of EIA processes, it can be emphasized the improvement of the Environmental Impact 

Statement’s (EIS) quality and its evaluation process. 

In a way to contribute for better consistent criteria for the EIS preparation and review, the primary objective of the 

present document is working out guidelines on the information to be contained in EIS and a checklist for EIS formal review of 

environmental information, both for developments of Waste Water Treatment Plants. These documents are in a draft version 

but the final propose is turning them in official documents. 

The transversal feature of the EIA system leads to an inter-relationship with other tools like the Environmental 

Authorization Procedure which ensures the integrated prevention and pollution control (IPPC). Whenever it is possible there 

are some advantages in promoting the connection of these two instruments. Therefore another objective of this work is 

analysing the potential connection of these procedures and the work out of guidelines for the elaboration of existent swine 

installation’s EIS, which requires IPPC procedure. 

 

Keywords:  

Environmental Impact Assessment; Environmental Impact Statement Preparation and Review; Waste Water Treatment 

Plants; Environmental Authorization Procedure; Swine Installations. 
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NOTA PRÉVIA 
 

 O presente trabalho, que constitui a Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente, foi elaborado no 

âmbito de um estágio realizado na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entre Março e Setembro de 2007. 

A APA, organismo do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

(MAOTDR), resultou da fusão entre o Instituto do Ambiente (IA) e o Instituto dos Resíduos (INR), cuja estrutura e 

competências se encontram formalizadas através do Decreto Regulamentar n.º 53/2007, de 27 de Abril, de acordo com as 

orientações da Lei Orgânica do MAOTDR (Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro). 

O estágio foi realizado numa das divisões operacionais da APA, no actual Gabinete de Avaliação de Impactes 

Ambientais (GAIA), ex-Divisão de Avaliação de Impactes Ambientais (DAIA). 

Os objectivos do presente trabalho centram-se na produção de elementos que visam constituir documentos 

oficiais, cuja elaboração e publicitação é da responsabilidade da APA. 

Os documentos resultantes da presente Dissertação, e que consistem em versões preliminares dos ambicionados 

documentos oficiais, são apresentados em anexo. Este facto conduz a um inevitável aumento da dimensão do trabalho, 

justificável pela importância e necessidade de incluir os referidos documentos. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

1.1 Enquadramento e Objectivos Gerais do Estudo 

 A avaliação das implicações de um projecto no ambiente, previamente à sua implementação, constitui um dos 

instrumentos fundamentais da política do ambiente. A previsão das consequências negativas de um determinado projecto 

permite identificar formas de evitar ou reduzir estes efeitos e, consequentemente, analisar a viabilidade da sua execução.  

O regime de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), instrumento de carácter transversal e preventivo, visa garantir 

que as consequências de um projecto no ambiente são devidamente consideradas na decisão final da sua aprovação. 

Em Portugal, a importância da implementação deste instrumento foi primeiramente reconhecida na Lei de Bases 

do Ambiente, em 1987. Impulsionada pelo direito comunitário, através da Directiva n.º 85/337/CEE do Conselho, de 27 de 

Junho de 1985, a AIA institucionalizou-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, e restante 

regulamentação auxiliar. 

Desde então, o regime legal de AIA sofreu várias modificações, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, e das alterações publicadas no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Desta forma, tem sido 

possível adaptar o regime de AIA às sucessivas exigências e necessidades, caminhando para a sua melhoria global. 

 Com base na experiência de aplicação do processo de AIA e na sua análise aprofundada, os técnicos e 

especialistas desta área têm vindo a identificar medidas, e respectivas estratégias de implementação, que assegurem uma 

maior eficiência e eficácia do processo de AIA. De entre os aspectos identificados e sobre os quais recaem propostas de 

melhoria, encontram-se os processos de elaboração e de apreciação dos Estudos de Impacte Ambiental (EIA). 

 Uma das estratégias que se considera vantajosa para o incremento da qualidade dos EIA passa pela publicação 

de guias técnicos, por tipologia de projectos, que estabeleçam directrizes, critérios e metodologias para a elaboração destes 

estudos, focando os principais aspectos a abordar, de acordo com as características do projecto e da fase em que se 

encontra a sua elaboração, e sistematizando as medidas de minimização e de compensação dos impactes negativos. 

 Complementarmente, e dado que a apreciação técnica dos EIA constitui uma das fases fundamentais do processo 

de AIA, é pertinente delinear estratégias que promovam a isenção, a objectividade e a uniformidade dos critérios de 

avaliação utilizados. Para tal, pretende-se fomentar a elaboração de listas de verificação de EIA, a utilizar pelas comissões 

de avaliação, respeitantes a critérios específicos para a tipologia dos projectos em análise. 

 Como já foi referido, o regime de AIA tem um carácter transversal e interrelaciona-se com outros instrumentos de 

gestão ambiental, entre os quais o regime de licenciamento ambiental, que visa a prevenção e controlo integrados da 

poluição (PCIP) gerada pelas emissões de determinadas actividades. Desta forma, e sempre que aplicável, é vantajoso 

promover a articulação destes dois instrumentos, o que se pode traduzir na implementação de estratégias vocacionadas 

para necessidades específicas e pontuais, ou até mesmo em propostas de alteração do quadro legal. 

 Na sequência dos aspectos apresentados, o presente trabalho tem por principal objectivo o desenvolvimento de 

elementos que contribuam para a melhoria do processo de AIA, com especial realce na elaboração e apreciação de EIA. 

 De forma a assegurar uma maior consistência dos critérios de elaboração dos documentos que fazem parte do 

processo de AIA, conduzindo a um incremento da sua qualidade, um dos objectivos específicos do presente trabalho 

consiste na preparação de um conjunto de directrizes para a elaboração de EIA de projectos de Estações de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR), que visa integrar um futuro Guia Técnico para a avaliação de impactes ambientais desta tipologia 

de projectos. 
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 A consistência de critérios aplica-se não só à elaboração de documentos, mas também à sua apreciação técnica, 

pelo que outro dos objectivos delineados consiste na elaboração de uma lista de verificação para a análise da conformidade 

de EIA de projectos de ETAR, que possa ser utilizada pelas comissões de avaliação de projectos desta tipologia. 

 A possibilidade de articulação entre o processo de AIA e o processo de licenciamento ambiental é também alvo de 

estudo. A partir da análise das possibilidades de articulação destes procedimentos, pretende-se desenvolver um conjunto 

de directrizes para a elaboração de EIA de instalações suinícolas sujeitas a AIA e a licenciamento ambiental. 

 

1.2 Estrutura e Metodologia Geral 

Face aos três objectivos específicos anteriormente expostos, que pretendem constituir contributos para a melhoria 

do processo de AIA, o presente trabalho divide-se em duas partes fundamentais. 

A primeira parte (Parte I) visa dar resposta ao primeiro e segundo objectivos enunciados, respeitantes aos 

processos de elaboração e apreciação de EIA, dos quais resultarão um Guia Técnico focalizado na elaboração de EIA, e de 

outros documentos relacionados com o procedimento de AIA, e uma Lista de Verificação para a análise da conformidade de 

EIA, ambos relativos a projectos de ETAR.  

A segunda parte do trabalho (Parte II) relaciona-se com o terceiro objectivo apresentado, que visa a produção de 

directrizes para a elaboração de EIA, para instalações suinícolas existentes, em resultado da articulação do procedimento 

de AIA com o de licenciamento ambiental. 

Esta divisão resulta do âmbito dos objectivos delineados, havendo necessidade de os individualizar em dois 

grupos distintos. Pela relação existente entre o processo de elaboração e o processo de apreciação de um EIA, que 

necessariamente se baseiam nos mesmos pressupostos de qualidade e isenção, e por se destinarem à mesma tipologia de 

projecto, os dois primeiros objectivos expostos encontram-se incluídos e explorados na Parte I deste trabalho. Face à 

necessidade de articular dois instrumentos legais de carácter ambiental, AIA e licenciamento ambiental, com aplicação 

específica a uma diferente tipologia de projecto, o terceiro objectivo será alvo de estudo na Parte II deste trabalho. 

Em consequência da referida e justificada individualização dos objectivos, cada uma das partes constituintes do 

presente estudo possui uma estruturação própria, apresentando a respectiva introdução, desenvolvimento do tema e 

subsequentes conclusões. Desta forma, a explicação da estrutura escolhida e da metodologia utilizada é apresentada em 

cada uma das partes, de acordo com as especificidades da respectiva análise. 
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PARTE I 
ELABORAÇÃO E APRECIAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL DE PROJECTOS DE ETAR – 
CONTRIBUTOS PARA A MELHORIA DOS PROCESSOS 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

No âmbito do objectivo central do presente trabalho, que se focaliza na preparação de elementos que constituam 

contributos efectivos para a melhoria do processo de AIA, foram delineados dois objectivos particulares, nomeadamente a 

preparação de um conjunto de directrizes para a elaboração de EIA e de uma lista de verificação para a análise da sua 

conformidade, relativos a uma tipologia específica de projectos – os projectos de ETAR. 

A elaboração de guias e directrizes por tipologia de projectos tem sido identificada como uma medida eficaz para a 

melhoria do processo de AIA. Sendo o EIA o documento central do processo de AIA, em que são identificadas e analisadas 

as implicações ambientais de um determinado projecto, é essencial assegurar a sua isenção e neutralidade, o que é 

conseguido através de um processo de apreciação criteriosa e independente.  

Para que tal seja possível, destaca-se o papel fundamental do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR) na elaboração e aprovação de documentos oficiais, na forma de 

normas técnicas. Nesta perspectiva, a Agência Portuguesa do Ambiente assumiu o compromisso de elaboração deste tipo 

de guias, tendo em consideração o necessário envolvimento de diversas entidades intervenientes no processo de AIA. 

Em relação ao guia, pretende-se que este constitua um documento de apoio a todos os intervenientes no 

processo de AIA, particularmente aos proponentes dos projectos de ETAR, procurando clarificar as principais questões 

relativas à elaboração de alguns documentos resultantes do processo, com especial destaque para o EIA. 

Relativamente à lista de verificação para a análise da conformidade de EIA de projectos de ETAR, esta surge da 

necessidade de harmonizar e sistematizar os critérios de apreciação utilizados pelas diferentes comissões de avaliação 

responsáveis por este processo.  

De forma a assegurar a especificidade dos documentos, torna-se essencial proceder a uma análise da importância 

e características dos projectos de ETAR. Além da necessária justificação da importância destes projectos no contexto das 

políticas e estratégias nacionais e comunitárias, é também relevante conhecer o “estado da arte”, através da caracterização 

dos serviços existentes, em termos de atendimento, infra-estruturas e desempenho ambiental. 

Com base nos níveis de atendimento de saneamento de águas residuais preconizados pela respectiva estratégia 

nacional e nas exigências actuais e futuras de qualidade das massas de água, importa também analisar as regiões com 

maiores necessidades de intervenção. 

Os projectos de ETAR encontram-se abrangidos pelo regime legal de AIA devido à potencialidade de causarem 

impactes no ambiente, pelo que os impactes inerentes à construção e funcionamento deste tipo de infra-estrutura devem 

ser alvo de uma análise dedicada. 
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3. ESTRUTURA E METODOLOGIA 
 

A Parte I do presente estudo encontra-se estruturada de forma a possibilitar a concretização dos objectivos 

propostos, no âmbito da produção de elementos que auxiliem e contribuam para a melhoria do processo de AIA, com 

especial destaque para as especificidades inerentes aos projectos de ETAR. 

A presente secção inicia-se com uma análise geral do regime de AIA, seguindo-se uma caracterização específica 

dos projectos de ETAR, e é finalizada com a explicação da abordagem seguida para elaboração dos elementos 

pretendidos. 

Os seguintes capítulos possuem uma organização sequencial dos referidos aspectos: o Capítulo 4 aborda o 

enquadramento conceptual e metodológico do processo de AIA; no Capítulo 5 é realizada uma análise das oportunidades 

de melhoria do processo de AIA; nos capítulos 6 a 11 são abordados aspectos específicos dos projectos de ETAR, com a 

justificação da sua importância, caracterização do sector de saneamento, levantamento dos principais impactes ambientais, 

com maior destaque para os impactes inerentes à produção de lamas e à emissão de odores, respectivamente, no Capítulo 

10 e 11; os Capítulos 12 e 13 são dedicados à abordagem utilizada para a elaboração das directrizes e critérios de 

apreciação dos EIA, respectivamente; os Capítulos 14 e 15 abordam os resultados e a sua discussão e as considerações 

finais, respectivamente. 

A metodologia de trabalho utilizada focalizou-se na pesquisa e análise documental e na consulta de técnicos 

especializados e com experiência nas áreas envolvidas. 

Além da análise de bibliografia específica de AIA, da consulta e análise de legislação nacional e comunitária, da 

consulta de relatórios, dados estatísticos e artigos científicos, salienta-se a consulta e análise de processos de AIA relativos 

a projectos de ETAR. 

Foram analisados nove processos de AIA de projectos de ETAR, nos quais a autoridade de AIA foi o IA (actual 

APA) e cuja comissão de avaliação foi constituída por elementos da DAIA (actual Gabinete de Avaliação de Impactes 

Ambientais, GAIA). Além dos EIA, foram analisados outros documentos resultantes do respectivo processo de AIA, 

incluindo aditamentos aos EIA, resumos não técnicos (RNT), relatórios de consulta pública, pareceres da comissão de 

avaliação, declarações de impacte ambiental (DIA), relatórios de conformidade ambiental com o projecto de execução 

(RECAPE), assim como outros elementos considerados relevantes. 

O universo de processos analisados corresponde a todos os processos de projectos de ETAR iniciados após a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e até à data de realização do estágio. 

Dos nove projectos de ETAR analisados, três incidiam sobre projectos de ampliação e beneficiação, enquanto que 

os restantes seis eram referentes a novos projectos. Todos os projectos analisados eram relativos a ETAR com capacidade 

superior a 150.000 habitantes-equivalentes. 
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4. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E METODOLÓGICO DO PROCESSO DE AIA 
 

4.1 Definição e Âmbito de Aplicação 

A AIA constitui uma eficaz ferramenta da política do ambiente, baseada no princípio da prevenção – visa evitar os 

danos, controlando as respectivas causas, em vez de tentar repará-los depois de terem ocorrido. Para isso, no processo de 

AIA é analisada a potencial ocorrência de efeitos negativos no ambiente, numa fase anterior à decisão.  

Pelo seu carácter global, o sistema de AIA permite melhorar a estrutura dos processos de planeamento e 

licenciamento e a sensibilização ambiental dos intervenientes neste processo. A grande importância deste instrumento é 

revelada na possibilidade de articulação da protecção e valorização do ambiente e da promoção do desenvolvimento 

económico, potenciando o equilíbrio entre ambas as perspectivas. 

A AIA possibilita a “identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projectos, bem como a 

identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão 

sobre a viabilidade da execução de tais projectos e respectiva pós-avaliação”, como definido no actual regime jurídico. 

Os estudos técnicos utilizados para a avaliação de impactes visam, sobretudo, auxiliar na antecipação e 

minimização dos potenciais impactes no ambiente. Esta identificação e avaliação dos potenciais impactes, assim como a 

evolução previsível da situação sem projecto e as medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes 

negativos esperados, são apresentados num documento, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA).  

Os projectos podem ser avaliados em fase de estudo prévio ou anteprojecto, ou em fase de projecto de 

licenciamento ou projecto de execução, sendo necessário que o EIA se encontre adaptado à respectiva fase. De forma a 

potenciar uma melhor integração das componentes ambientais na concepção do próprio projecto, é vantajoso que os EIA 

sejam apresentados na fase mais precoce possível da definição do projecto. 

Segundo a legislação nacional, a partir da transposição de directivas comunitárias, sempre que um projecto, 

público ou privado, for susceptível de gerar efeitos significativos no ambiente deve ser alvo de um processo de AIA.  

 
4.2 Enquadramento Legislativo 

4.2.1 Enquadramento Internacional 

O procedimento de AIA surgiu pela primeira vez nos EUA, através do “National Environmental Policy Act”, em 

1970, e, nos anos seguintes, outros países adoptaram a AIA como procedimento administrativo legal, como o Canadá, a 

Austrália e o Reino Unido. Contudo, apenas em 1985 a União Europeia adoptou oficialmente este instrumento, através da 

Directiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1985, “relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos 

públicos e privados no ambiente”. 

A importância da AIA como instrumento da política do ambiente, a nível internacional, foi reconhecida na 

Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o Desenvolvimento, com a inclusão de um princípio específico sobre 

AIA na “Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento” (Princípio 17).  

Em 1997, a entrada em vigor da Convenção sobre a Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto 

Transfronteiriço – Convenção de Espoo, no quadro da CEE/ONU, que regula a AIA num contexto transfronteiras, veio 

influenciar a revisão da Directiva n.º 85/337/CEE, operada pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 

1997. Além de considerar os impactes transfronteiriços, esta nova Directiva veio introduzir algumas alterações, em particular 

em relação à definição do âmbito, no reforço da participação pública e a ampliação das listas de projectos de sujeição 

obrigatória a AIA. 
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A Convenção sobre Acesso à Informação, Participação no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça 

em Matéria de Ambiente – Convenção de Aarhus, no quadro da CEE/ONU, que entrou em vigor em 2001, veio reforçar o 

carácter participativo da AIA. Esta Convenção deu origem à Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas 

relativos ao ambiente, e que alterou, no que diz respeito à participação do público e ao acesso à justiça, a Directiva n.º 

85/337/CEE.  

A Directiva n.º 85/337/CEE, com as posteriores alterações, determina, no artigo 2º, que “os Estados-Membros 

tomarão as disposições necessárias para garantir que, antes de concedida a aprovação, os projectos que possam ter um 

impacte significativo no ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensão ou localização, fiquem sujeitos a um pedido 

de aprovação e a uma avaliação dos seus efeitos”. Para que tal seja possível, existem algumas acções obrigatórias para 

todos os Estados-Membros; outras etapas do processo não são de natureza obrigatória, podendo ser consideradas de boa 

prática em AIA.  

As acções que os EM têm obrigatoriamente de cumprir e incluir na sua legislação são as seguintes: selecção de 

projectos; submissão da informação de carácter ambiental à autoridade competente; consulta das entidades responsáveis 

competentes, outras partes interessadas e do público; anúncio da decisão. O processo de definição do âmbito possui um 

carácter voluntário e a avaliação da conformidade da informação, antes desta ser enviada à autoridade competente, 

constitui uma acção de boa prática. 

Esta Directiva determina ainda que todas as classes de projectos tipificados no seu Anexo I irão sempre provocar 

impactes significativos no ambiente. No caso dos projectos do Anexo II, os EM devem determinar, caso a caso, em que 

condições o projecto deve ser sujeito a AIA. 

  

4.2.2 Enquadramento Nacional 

Em Portugal, a AIA foi consagrada como um instrumento da política do ambiente e do ordenamento do território na 

Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril). Contudo, só passou a ter uma definição legal mais concreta com a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, que transpôs a Directiva n.º 85/337/CEE e permitiu a adopção 

de um sistema nacional de AIA.  

Uma década depois, após um processo de revisão da legislação nacional existente, o Decreto-Lei anterior foi 

revogado e entrou em vigor um novo regime jurídico de AIA, que incorporou os princípios da Convenção de Espoo – o 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, regulamentado pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

O quadro legislativo nacional em matéria de AIA verificou uma importante evolução, na medida em que este 

diploma legal veio reforçar a importância dos factores ambientais, trouxe um carácter vinculativo às decisões inerentes ao 

processo, deu ênfase à participação pública e salientou a necessidade de verificação da adopção das medidas presentes 

na DIA, através dos processos de pós-avaliação. 

Este diploma estabelece as fases, os prazos e os intervenientes no procedimento, definindo também as tipologias 

de projecto sujeitas a avaliação. A necessidade de realização de procedimento de AIA para um número significativo de 

projectos permite uma maior segurança na tomada de decisão sobre a sua localização e tecnologias utilizadas.  

Este quadro legal foi ainda reforçado com a publicação da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que introduz 

normas técnicas relativas à estrutura dos vários documentos resultantes do processo, nomeadamente a proposta de 

definição do âmbito (PDA), o EIA, o RECAPE e o relatório de monitorização (RM). 
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Em 2005, este regime jurídico foi alvo de alterações através do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que 

veio assegurar a transposição das novas disposições introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, e ainda proceder à 

transposição parcial da Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento e do Conselho, de 26 de Maio. 

As principais alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, relacionam-se com o 

âmbito de aplicação do regime de AIA (art. 1º), com aspectos de apreciação prévia e decisão (art. 2º-A), a introdução de 

conceitos e de anexos. Desta forma, pretendeu-se garantir a “selecção de determinados projectos sujeitos a AIA, a 

obrigatoriedade de apresentação, por parte do proponente, de todos os elementos necessários à avaliação, a 

fundamentação da decisão do procedimento de AIA”, assim como “potenciar um maior envolvimento dos cidadãos no 

processo de tomada de decisão”, como indicado no referido diploma legal. 

De acordo com a legislação nacional e comunitária em vigor, um projecto deverá ser avaliado de acordo com os 

possíveis efeitos nos seguintes elementos do ambiente: a população, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os 

factores climáticos, os bens materiais, incluindo o património arquitectónico e arqueológico, a paisagem, bem como a 

interrelação entre todos estes factores.  

 

4.3 Metodologia Processual de AIA 

Para assegurar a concretização dos objectivos deste instrumento, é necessária a realização de um conjunto de 

actividades sequenciais, que constituem o processo de AIA. O desenrolar do procedimento de AIA encontra-se apoiado 

numa metodologia processual, que pode variar ligeiramente de país para país, mas baseia-se nos mesmos critérios 

obrigatórios, sobretudo os existentes para os Estados-Membros da UE. 

4.3.1 Fases do Processo 

O processo de AIA inclui várias fases, envolvendo diversas entidades, competências e documentos, que se 

desenvolvem desde o momento da decisão de avançar com um projecto até à sua desactivação. De acordo com o 

respectivo regime nacional, as principais actividades processuais de AIA são as seguintes: 

• Selecção de projectos; 

• Definição do âmbito; 

• Elaboração do EIA; 

• Apreciação técnica do EIA; 

• Decisão; 

• Pós-avaliação. 

A Figura 1 esquematiza a sucessão das fases do processo de AIA e os principais documentos produzidos.  
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Figura 1: Fases do processo de AIA e respectivos documentos. 

 

• Selecção de projectos 

A verificação da obrigatoriedade de um dado projecto ser sujeito a AIA constitui a primeira etapa do processo e é 

da responsabilidade do proponente. Esta selecção baseia-se na consulta das listas de projectos incluídos nos Anexos I e II 

do Decreto-Lei n.º 69/2005, de 3 de Maio, e das alterações do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro – o Anexo I 

contém os projectos que deverão ser sempre submetidos a procedimento de AIA; o Anexo II inclui as tipologias de projectos 

sujeitos a procedimento AIA e os limiares gerais para a sua sujeição, de acordo com a sua localização.  

Estas listas são apresentadas no Anexo 1 do presente trabalho. 

• Definição do âmbito 

A definição do âmbito do EIA é uma fase preliminar e facultativa, cabendo ao proponente do projecto a decisão e 

responsabilidade pelo seu desenvolvimento, através da elaboração de uma proposta de definição do âmbito (PDA).  

Esta fase tem por objectivo identificar e seleccionar as questões ambientais significativas que podem ser 

afectadas pelos potenciais impactes causados pelo projecto e sobre os quais o EIA deve incidir; permite o planeamento do 

EIA, o estabelecimento dos termos de referência e a oportunidade de integração de várias perspectivas numa fase precoce, 

quando ainda existe flexibilidade na concepção do projecto; possibilita o envolvimento antecipado das entidades 

responsáveis e do público, já que possui uma fase de consulta pública facultativa.  

• Elaboração do EIA 

O EIA é o principal documento do processo de AIA, elaborado pelo proponente, que contém a informação técnica 

necessária para apoiar e fundamentar a decisão. De acordo com o disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, um EIA 

Definição do Âmbito 
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é constituído por: relatório ou relatório síntese (RS); relatórios técnicos (RT), quando necessário; anexos; resumo não 

técnico (RNT). Este último documento, contendo um resumo do EIA em linguagem acessível, constitui um importante meio 

de divulgação da informação ao público. 

O conteúdo do EIA deverá ser adaptado à fase em que o projecto se encontra – quando o EIA é elaborado em 

fase de estudo prévio ou anteprojecto, as medidas apresentadas constituem apenas directrizes que serão posteriormente 

detalhadas; em fase de projecto de execução são exigidas medidas concretas e mais pormenorizadas. 

O EIA deve ser imparcial e baseado nas metodologias adequadas e em técnicas reproduzíveis. Deve ainda ter 

uma redacção clara, concisa e focalizada nos aspectos mais relevantes. 

• Apreciação técnica 

A fase de apreciação técnica, ou revisão, tem por objectivo garantir que o EIA, enquanto documento técnico, não 

apresenta omissões graves, é rigoroso do ponto de vista científico e reflecte o conteúdo da deliberação sobre a definição do 

âmbito, se esta existir. Esta fase é da responsabilidade da comissão de avaliação (CA), nomeada pela autoridade de AIA e 

constituída por técnicos com as especialidades adequadas à tipologia do projecto.  

A apreciação técnica divide-se em duas fases: na primeira fase é avaliada a qualidade do EIA como documento, 

de acordo com o seu conteúdo, conformidade com os requisitos legais e existência de informação suficiente para prosseguir 

com a avaliação do projecto (fase de avaliação da conformidade do EIA); na segunda fase é avaliado o próprio projecto, sob 

o qual incide o EIA. Com base nesta informação, nos pareceres das entidades públicas competentes e nos resultados da 

consulta pública, é emitido um parecer técnico final. 

• Decisão 

A fase de decisão permite a aprovação ou rejeição do projecto, com base na apreciação técnica realizada 

anteriormente e na proposta de DIA, elaborada pela autoridade de AIA. No caso do projecto ser rejeitado, devem ser 

apresentados os argumentos que deram origem à decisão; no caso de aprovação, devem ser estabelecidas as condições 

da sua concretização.  

A decisão é apresentada num documento formal, a declaração de impacte ambiental (DIA), com carácter 

vinculativo, que pode ser favorável, condicionalmente favorável ou desfavorável à concretização do projecto.  

• Pós-avaliação 

A fase de pós-avaliação segue-se à emissão de uma decisão favorável ou condicionalmente favorável e 

acompanha as fases de construção, exploração e desactivação do projecto. Esta fase visa assegurar que os termos e 

condições de aprovação de um projecto são efectivamente cumpridos, de acordo com as disposições da DIA. Além disso, 

permite verificar a eficácia das medidas de gestão ambiental, detectar a ocorrência de impactes não previstos ou a 

magnitude dos impactes previstos e adaptar as medidas preconizadas. 

Esta verificação inclui programas de monitorização e auditorias. Os programas de monitorização são definidos na 

DIA e a sua execução é da responsabilidade do proponente; a realização de auditorias é da competência da autoridade de 

AIA. Quando o procedimento de AIA ocorre em fase de estudo prévio ou anteprojecto, a pós-avaliação inicia-se com a 

verificação da conformidade do projecto de execução com a DIA, apresentada no RECAPE, da responsabilidade do 

proponente.  
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4.3.2 Procedimento de AIA 

Segundo a terminologia adoptada pelo respectivo regime legal, o procedimento de AIA inicia-se num momento 

específico das fases apresentadas anteriormente, com a seguinte sequência de acções: 

• O procedimento de AIA inicia-se com a apresentação, pelo proponente, de um EIA acompanhado de um estudo 

prévio, anteprojecto ou projecto à entidade licenciadora ou competente para a autorização; 

• O EIA e toda a documentação relevante para AIA são remetidos pela entidade licenciadora ou competente para a 

autorização à autoridade de AIA; 

• A autoridade de AIA nomeia a CA, que é responsável pela apreciação técnica do EIA; 

• No prazo de 30 dias a contar da data de entrada do EIA na autoridade de AIA, a CA deverá pronunciar-se sobre a 

conformidade/desconformidade do EIA. O prazo poderá ser suspenso, uma única vez, se a CA solicitar ao 

proponente ou este tomar a iniciativa de apresentar informação adicional e/ou reformulação do RNT; 

• Se for declarada a desconformidade do EIA, o processo encerra; 

• Se for declarada a conformidade do EIA, este é enviado, para parecer, às entidades públicas com competências 

para a apreciação do projecto; a autoridade de AIA dispõe de 15 dias após a declaração de conformidade para a 

publicitação do procedimento de AIA e para fixar o período de consulta pública; 

• No prazo de 15 dias após a realização da consulta pública, a autoridade de AIA envia o relatório da consulta 

pública ao presidente da CA; 

• No prazo de 25 dias a contar da recepção do relatório da consulta pública, a CA, face aos pareceres técnicos 

recebidos, à apreciação técnica do EIA, ao relatório de consulta pública e de outros elementos relevantes do 

processo, elabora e remete à autoridade de AIA o parecer final do procedimento de AIA; 

• A autoridade de AIA deve remeter ao ministro responsável pela área do ambiente (ou ao respectivo secretário de 

estado) a proposta de DIA; 

• No prazo de 15 dias a contar da data de recepção da proposta da autoridade de AIA, o ministro responsável pela 

área do ambiente profere a DIA. 

A Figura 2 esquematiza as etapas do procedimento de AIA, incluindo as entidades e os prazos envolvidos. 
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Figura 2: Fases do procedimento de AIA, entidades competentes e prazos (em dias úteis). 
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5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA DO PROCESSO DE AIA 
 

5.1 Evolução do Regime de AIA 

Desde a implementação do regime de AIA em Portugal, através da aprovação da respectiva base jurídica, que se 

tem verificado uma significativa evolução da eficácia deste processo. Após uma década em vigor, o Decreto-Lei n.º 186/90, 

de 6 de Junho, foi substituído por outro regime jurídico, que veio fazer face a novas exigências e introduzir alguns aspectos 

inovadores. 

Neste novo regime, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, surgiram importantes aspectos que 

contribuíram para a melhoria do processo de AIA (PARTIDÁRIO, 2000), dos quais se destacam: 

• Carácter vinculativo da decisão, ou seja, o licenciamento ou autorização de um projecto só é possível após a 

notificação da DIA favorável ou condicionalmente favorável; 

• Critérios mais exigentes na metodologia de selecção de projectos, em que é considerada a sua localização, 

dando relevância às áreas sensíveis, segundo a perspectiva ambiental, natural e cultural; 

• Inclusão de uma fase preliminar facultativa, na qual o proponente pode apresentar uma proposta de definição 

de âmbito do projecto; 

• Introdução de uma fase de pós-avaliação, com acções de monitorização e realização de auditorias, que 

prolonga o processo da AIA para além da realização do projecto; 

• Reforço dos mecanismos participativos e referentes ao acesso à informação por parte do público. 

Apesar da importância de todos estes aspectos, salienta-se a relevância da selecção dos projectos abrangidos por 

AIA se basear também na sua localização. No anterior regime, esta selecção apenas considerava o tipo de projecto, as 

suas características e dimensões, pelo que as características particulares da zona em que se iria localizar eram 

negligenciadas, comprometendo valores naturais e patrimoniais existentes. O actual regime considera limiares de 

abrangência mais restritivos quando os projectos se localizam em áreas designadas de sensíveis. 

Também o acesso à informação e à participação pública constituem aspectos de grande relevo, já que 

possibilitam a intervenção em domínios interditos, até à data, ao público em geral e ao público afectado pelos projectos. 

Através dos mecanismos de participação pública, presentes em várias fases do processo de AIA, é também possível 

averiguar situações de impacte não detectadas e a incorporação de medidas mitigadoras específicas. 

Após cinco anos em vigor, este regime foi alvo de algumas alterações, com a sua republicação no Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, visando, sobretudo, a clarificação de alguns aspectos, como a obrigatoriedade de AIA para 

certos projectos, e a potenciação do envolvimento do público. 

A principal alteração centra-se no âmbito de aplicação, sujeitando a AIA: os projectos incluídos no Anexo I; os 

projectos enunciados no Anexo II; os projectos incluídos no Anexo II, ainda que não abrangidos pelos limiares neles fixados, 

desde que seja decidido que são susceptíveis de provocar impactes significativos no ambiente, em função da sua 

localização, dimensão ou natureza; os projectos que, em função da sua localização, dimensão ou natureza, sejam 

considerados como susceptíveis de provocar um impacte significativo no ambiente. 

Relativamente à apreciação prévia e decisão, é a entidade licenciadora ou competente para autorização que 

decide sobre a sujeição a AIA, sempre que considere que o projecto poderá causar impactes significativos no ambiente, 

podendo esta solicitar parecer à autoridade de AIA. 

Foram introduzidos os conceitos de “consulta pública”, “participação pública”, “público” e “público interessado”, o 

que demonstra a potenciação do envolvimento dos cidadãos no processo de tomada de decisão.  
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Além disto, foram introduzidos os anexos IV e V – o primeiro especifica os elementos a fornecer pelo proponente à 

entidade licenciadora, no âmbito da apreciação prévia e decisão sobre a sujeição a AIA; o segundo enuncia os critérios de 

selecção a aplicar na decisão de sujeição a AIA de determinados projectos que não se integrem nos Anexos I e II.  

 

5.2 Limitações e Propostas de Melhoria 

Apesar da progressiva adaptação do regime legal de AIA, a complexidade deste processo e os ambiciosos 

objectivos em que se baseia conduzem à constante necessidade de aperfeiçoamento. Tal como qualquer processo 

dinâmico, encontra-se alvo de críticas e de propostas de melhoria. 

Do ponto de vista administrativo, são apontadas várias dificuldades e limitações à eficácia do processo de AIA, 

das quais se salientam as relacionadas com os seguintes aspectos: 

• Qualidade dos EIA; 

• Verificação da conformidade dos EIA; e 

• Concretização da pós-avaliação. 

Relativamente à qualidade dos EIA, verifica-se que, em muitos casos, estes possuem lacunas de informação 

relevante para a decisão ou incluem aspectos pouco relevantes para a efectiva avaliação da viabilidade ambiental do 

projecto, o que contribui para o consumo desnecessário de recursos e tempo, comprometendo a eficácia de todo o 

processo de AIA. 

Adicionalmente, muitos estudos são realizados em fases avançadas do desenvolvimento dos projectos, o que 

dificulta a exploração de alternativas com menos consequências negativas e a introdução de eficazes medidas 

minimizadoras de impactes.  

A complexidade do processo de avaliação, as especificidades de cada projecto em análise e a variabilidade de 

qualidade dos estudos tornam o processo de verificação da conformidade dos EIA numa tarefa árdua e sujeita a critérios 

variáveis e subjectivos. A dificuldade em estabelecer critérios uniformes de verificação da conformidade e de apreciação 

técnica dos EIA constituem entraves à eficácia do processo. 

Constata-se que a ausência de critérios claros para a verificação da conformidade leva a que este processo 

possua alguma “permissividade”, verificando-se uma falta de capacidade para declarar não conformidade a estudos de 

fraca qualidade, possibilitando que sejam aditadas algumas informações relevantes, não referidas inicialmente. 

No que respeita à pós-avaliação, esta carece de operacionalidade, o que conduz ao não cumprimento de medidas 

de minimização e de planos de gestão impostos na DIA, levando a uma perda de credibilidade do processo. 

A par com a detecção das limitações e dificuldades do sistema de AIA, que se baseia nestes e noutros aspectos, 

são identificadas algumas das questões fundamentais que devem ser exploradas, de forma a ultrapassar as limitações 

existentes e alcançar a melhoria global do processo (APAI, 2004). Salientam-se os seguintes objectivos: 

• Promover a comunicação e o envolvimento entre os intervenientes do processo, ao longo de todas as fases; 

• Incentivar a prática da definição do âmbito; 

• Focalizar os EIA nas questões relevantes e fundamentais; 

• Melhorar a qualidade dos EIA; 

• Melhorar a apreciação técnica dos EIA; 

• Operacionalizar o conteúdo da DIA e do RECAPE através da efectiva aplicação da pós-avaliação; 

• Promover a interdisciplinaridade e a formação das equipas técnicas; 

• Incentivar e valorizar a participação pública. 
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Apesar do carácter transversal e da interdependência existente nos aspectos referidos, face ao âmbito do 

presente estudo e aos objectivos propostos, importa analisar com maior detalhe as medidas relacionadas com a melhoria 

da qualidade dos EIA e da sua apreciação técnica, em especial da verificação da sua conformidade. 

  

5.2.1 Melhoria da Qualidade dos EIA 

A análise do procedimento de AIA e a identificação das limitações existentes permite concluir que a melhoria da 

eficácia do processo de AIA se encontra directamente relacionada com a melhoria da qualidade dos EIA, pelo que este é 

um dos objectivos fundamentais. 

O EIA pretende concentrar toda a informação técnica relativa aos impactes significativos do projecto, quer sejam 

positivos ou negativos, a justificação da identificação e avaliação destes impactes, a caracterização do ambiente a afectar e 

um conjunto de medidas que visem evitar, minimizar e compensar os impactes detectados. 

Para a identificação e previsão dos impactes, é essencial que a preparação do EIA implique a aplicação de 

rigorosos princípios técnicos e científicos. Estes princípios devem ser devidamente apresentados e explicados, de forma a 

demonstrar a origem dos resultados e o carácter verificável das conclusões. 

Contudo, o EIA não deve acumular toda a informação existente acerca do projecto, das metodologias utilizadas e 

do ambiente afectado, devendo ser um documento conciso e focalizado. A selecção da informação a apresentar deve 

adequar-se aos objectivos e à relevância dos aspectos em análise, de forma a contribuir positivamente para a decisão sobre 

as implicações ambientais do projecto. 

Além disto, é essencial promover a credibilidade e isenção dos EIA, que devem ser executados por equipas 

independentes dos promotores dos projectos. Para que este aspecto seja garantido, seria importante estabelecer um 

mecanismo de acreditação de técnicos ou a criação de um painel de selecção de candidatos à execução do EIA, tal como 

acontece noutros países.  

Para dar resposta a estas questões, salientam-se alguns dos aspectos identificados como de carácter decisivo 

para a melhoria da qualidade dos EIA: 

• Promoção da comunicação entre os proponentes dos projectos, os respectivos consultores e as entidades da 

administração pública; 

• Maior qualificação e especialização das equipas de consultores de ambiente, através da criação de um 

sistema de acreditação de equipas ou de responsáveis pela coordenação do EIA; 

• Melhor definição e objectividade nos aspectos ambientais relevantes a abordar em cada caso, focalizando a 

análise e evitando a introdução de informações irrelevantes; 

• Elaboração e publicação de guias técnicos, por tipologia de projectos, que auxiliem a elaboração de EIA. 

Um dos objectivos do presente estudo pretende contribuir para a concretização deste último aspecto, com a 

elaboração de directrizes e a preparação de um Guia Técnico para projectos de ETAR. 

 

5.2.2 Melhoria da Apreciação Técnica dos EIA 

A apreciação técnica do EIA de um projecto constitui uma fase fundamental para garantir a qualidade do estudo, já 

que visa verificar o seu conteúdo e de que forma a análise realizada fornece elementos suficientes e relevantes para a 

decisão acerca do projecto. Por outro lado, esta fase garante a isenção do EIA e permite a revisão das principais 

conclusões, antes da decisão da autoridade competente. 
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O regime nacional prevê que desta fase resulte um documento, o parecer final da comissão de avaliação, que é 

utilizado pela autoridade de AIA para elaborar uma proposta de DIA, na qual se baseia a DIA. Este mecanismo, associado à 

composição heterogénea da comissão de avaliação, garante que todo o processo de apreciação e revisão da informação do 

EIA seja da responsabilidade de uma equipa interdisciplinar e independente, facilitando a sua isenção. 

Contudo, a principal limitação inerente a este processo de apreciação do EIA relaciona-se com a dificuldade em 

encontrar uma metodologia única e ideal para a sua execução. 

A melhoria da apreciação técnica dos EIA passa por garantir: 

• Técnicos com conhecimentos adequados às funções desenvolvidas, com a aposta na sua formação 

contínua; 

• Rigor, isenção, objectividade e uniformidade de critérios de avaliação. 

Torna-se essencial garantir a harmonização e a sistematização da actividade de apreciação técnica dos EIA, o 

que poderá ser obtido pela implementação de um conjunto de directrizes e critérios comuns, adaptados a cada tipologia de 

projecto, aprovados e adoptados pelas comissões de avaliação. 

É sobre a elaboração de um conjunto de directrizes para a avaliação de EIA, em particular para a análise da sua 

conformidade, que recai o segundo objectivo específico deste estudo. 

 

 

6. ENQUADRAMENTO DOS PROJECTOS DE ETAR 
 
6.1 Importância Estratégica dos Projectos de ETAR 

O saneamento de águas residuais urbanas, a par com o abastecimento público de água e a gestão de resíduos 

sólidos urbanos, constitui uma das questões estruturais mais relevantes para o desenvolvimento das sociedades modernas. 

O desenvolvimento de um país só é possível com a existência destes serviços e os seus níveis de atendimentos constituem 

indicadores da qualidade de vida das populações. 

No início da década de 1990, a situação em Portugal, no que respeita a níveis de atendimento de águas residuais, 

era bastante deficitária, com uma média de apenas 20% da população servida por ETAR urbanas e com grandes 

assimetrias regionais. Durante esta década foram realizados grandes investimentos neste sector, recorrendo-se aos fundos 

comunitários disponibilizados pelo segundo Quadro Comunitário de Apoio (QCA II). 

Apesar da significativa evolução verificada nos últimos anos, existe ainda um conjunto de problemas relacionados 

com o sector do saneamento de águas residuais que impossibilita o cumprimento das metas nacionais e comunitárias, 

afastando o país dos níveis de qualidade de outros países europeus. Entre outras questões relevantes, destaca-se a 

inexistência de sistemas de drenagem e/ou tratamento em determinadas regiões, a ausência de articulação na construção 

destas infra-estruturas, o deficiente funcionamento de uma parcela significativa das infra-estruturas existentes e o facto de 

muitas das soluções de tratamento utilizadas não cumprirem os objectivos de qualidade de descarga do meio receptor. 

O incremento dos níveis de drenagem e tratamento das águas residuais constitui uma das preocupações centrais 

da política nacional e comunitária em matéria de ambiente. A nível nacional, o Plano Estratégico de Abastecimento de Água 

e Saneamento de Águas Residuais, para o período 2007-2013, PEAASAR II, preconiza, como um dos principais objectivos 

operacionais, “servir 90% da população total do país com sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais 

urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de atendimento deve atingir pelo menos 85% da população 

abrangida”. 
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Para que os objectivos delineados possam ser atingidos, é essencial dotar o país das necessárias infra-estruturas 

de drenagem e tratamento de águas residuais. Uma vez que a descarga de águas residuais no meio receptor constitui um 

aspecto de grande importância, pelas implicações negativas no ambiente e na saúde pública que daí poderão advir, a 

estratégia a adoptar passa pela construção e/ou reabilitação de ETAR.  

 

6.2 Enquadramento Institucional e Jurídico dos Serviços de Saneamento de Águas Residuais 

Ao longo das últimas décadas, o acentuado crescimento dos aglomerados populacionais conduziu a uma 

crescente necessidade de água e à consequente rejeição de águas residuais e eliminação dos resíduos sólidos, o que tem 

obrigado a uma contínua reestruturação dos sistemas de gestão.  

A perspectiva de sector público e universal torna a gestão destes serviços ainda mais complexa, já que são 

considerados serviços de interesse geral, essenciais ao bem-estar e à saúde pública, às actividades económicas e à 

protecção do ambiente. Por outro lado, as características do sector não facilitam a definição de um modelo único e eficaz de 

gestão, já que estes serviços constituem exemplos de monopólios naturais – numa dada região, só existe uma entidade a 

prestar estes serviços, sem alternativas para o consumidor. 

De acordo com o quadro jurídico nacional, os sistemas de abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos inserem-se entre as atribuições autárquicas. Contudo, a 

atribuição destas responsabilidades tem sido alterada ao longo dos últimos anos, visando uma maior adaptação às 

necessidades de exploração e gestão dos sistemas. 

A Lei n.º 46/77, de 8 de Julho, vedou a empresas privadas e outras entidades da mesma natureza a actividade 

económica em determinados sectores, nomeadamente a captação, tratamento e distribuição da água para consumo público 

e o saneamento básico. Mais tarde, o Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março, determinou que os investimentos nestes 

domínios seriam da competência dos municípios. 

Contudo, de acordo com as crescentes exigências impostas, sobretudo de origem comunitária, e com a 

dificuldade, a nível municipal, de lhes dar resposta, a estratégia para a gestão destes sistemas foi alterada. Com a entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 372/93, de 29 de Outubro, foi permitida a possibilidade de atribuição destas actividades de 

exploração e gestão a empresas privadas ou outras empresas da mesma natureza, através de um contrato de concessão. 

Passou, então, a haver uma distinção entre sistemas multimunicipais e sistemas municipais. 

Os sistemas multimunicipais servem, pelo menos, dois municípios e são objecto de exploração e gestão 

“directamente efectuada pelo Estado ou atribuída, em regime de concessão, a entidade pública de natureza empresarial ou 

a empresa que resulte da associação de entidades públicas, em posição obrigatoriamente maioritária no capital social, com 

entidades privadas”. Os sistemas municipais são “todos os demais” e a sua exploração “pode ser directamente efectuada 

pelos respectivos municípios e associações de municípios, ou atribuída, em regime de concessão, a entidade pública ou 

privada de natureza empresarial, bem como a associação de utilizadores”.  

Desta forma, os sistemas multimunicipais só podem ser concedidos a empresas públicas ou de capitais 

maioritariamente públicos, enquanto que os sistemas municipais podem sê-lo mesmo a empresas de capitais maioritária ou 

inteiramente privados. 

A criação dos sistemas multimunicipais permitiu assegurar a implementação de soluções integradas, envolvendo 

vários municípios e visando economias de escala, tanto no investimento como na exploração. Surgiram soluções 

institucionais do tipo empresarial, com a concessão dos sistemas a empresas concessionárias resultantes de uma parceria 

entre o Estado e os municípios da mesma zona geográfica. 
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Para a prossecução desta estratégia, foram criadas empresas públicas, como a Águas de Portugal, SGPS, uma 

holding estatal para o sector das águas, constituída por um grupo de empresas prestadoras de serviços (Grupo AdP), e o 

modelo dos sistemas multimunicipais foi generalizado a grande parte do território. De acordo com o respectivo 

enquadramento jurídico, as entidades gestoras concessionárias de sistemas multimunicipais são controladas 

maioritariamente pela AdP, sendo o capital social remanescente controlado pelos municípios utilizadores dos respectivos 

sistemas. 

Os municípios podem também assegurar a exploração e gestão directas dos sistemas municipais e dos sistemas 

intermunicipais através de um dos seguintes modelos: serviços municipais (directamente geridos pelos órgãos municipais, 

não dispondo de autonomia administrativa ou financeira), serviços municipalizados (serviços públicos de interesse 

económico local, com autonomia financeira e geridos por um conselho de administração próprio), empresas públicas 

municipais e empresas públicas intermunicipais (municípios ou associações de municípios que partilhem o capital com 

outras entidades públicas ou privadas). 

No que respeita às actividades de saneamento de águas residuais – que compreendem a recolha, o transporte e o 

tratamento das águas residuais de origem urbana, bem como a sua descarga no meio hídrico – o regime jurídico das 

concessões de exploração e gestão destes sistemas multimunicipais encontra-se consagrado no Decreto-Lei n.º 162/96, de 

4 de Setembro. 

Os sistemas de saneamento de águas residuais dividem-se em sistemas “em alta” e sistemas “em baixa” – os 

sistemas “em baixa” são os que se encontram a montante, incluindo as redes de colectores, os ramais de ligação 

correspondentes e as estações elevatórias inerentes a estas redes; os sistemas “em alta” são os de jusante, que incluem os 

emissários, interceptores e respectivas estações elevatórias, as estações de tratamento e os dispositivos e instalações de 

destino final dos efluentes. 

Desta forma, verifica-se a existência de vários modelos de gestão utilizados nos sistemas de saneamento de 

águas residuais, sendo estes, essencialmente, estatais ou municipais, consoante a sua titularidade. Cada um destes 

sistemas pode ser gerido de forma directa, por delegação ou por concessão, podendo ainda haver diferentes entidades 

gestoras para os sistemas “em alta” e para os sistemas “em baixa”. 

 
6.3 Enquadramento Legal dos Projectos de ETAR 

Inerente ao sector de saneamento de águas residuais e, concretamente, às ETAR, aplica-se um vasto conjunto de 

diplomas legais, dos quais se salientam os mais relevantes, segundo a perspectiva ambiental em análise.  

A gestão das águas residuais adquiriu uma maior consistência legislativa a partir da publicação do Decreto-Lei n.º 

152/97, de 19 de Junho, que resultou da transposição para o direito nacional da Directiva n.º 91/271/CEE do Conselho, de 

21 de Maio. Este diploma aplica-se à recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio hídrico e às 

respectivas condições a que essa descarga deve obedecer. A descarga de águas residuais deve ter em consideração a 

susceptibilidade do meio receptor, através da classificação das massas de água em zonas sensíveis e menos sensíveis. 

De acordo com esta base legal, ficou estabelecido que a descarga de águas residuais urbanas só poderia ser 

licenciada, salvo algumas excepções, quando se submetesse, no mínimo, a um tratamento secundário, o que obrigou a 

uma alteração das infra-estruturas existentes. Relativamente a zonas classificadas de sensíveis, a descarga só pode ser 

licenciada quando é alvo de um tratamento mais rigoroso que o secundário. 

O Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, apresenta a lista de zonas sensíveis e zonas menos sensíveis. 

Todavia, dado que a identificação e delimitação destas zonas necessita de uma revisão periódica, estas listas já sofreram 

actualizações, publicadas em posteriores Decretos-Lei. 
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Em 1998, face à desactualização das normas mínimas de qualidade da água, fixadas pelo Decreto-Lei n.º 74/90, 

de 7 de Março, este regime jurídico foi revisto e alterado através da publicação do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, 

que revogou o diploma anteriormente em vigor. 

Este diploma estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade das águas, de acordo com os seus usos, 

nomeadamente águas para consumo humano, de suporte da vida aquícola, águas balneares e águas de rega. Estabelece 

também o regime de protecção das águas contra a poluição causada por descargas de águas residuais, através das 

normas gerais de descarga (valores limite de emissão na descarga de águas residuais – Anexo XVIII) e ainda através de 

objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI). 

 Desta forma, o nível de tratamento das águas residuais e as suas condições de descarga no meio receptor 

encontram-se actualmente regulamentadas através do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de Agosto. Salienta-se que este último diploma se encontra em fase de revisão, prevendo-se para a breve a publicação 

de um novo regime jurídico. 

A descarga de água residual tratada exige a utilização do domínio hídrico, que se encontra sujeita a um regime de 

licenciamento, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, e sob a jurisdição do Instituto da Água. O 

licenciamento da descarga de águas residuais urbanas constitui um importante instrumento de gestão, através do qual as 

entidades gestoras garantem níveis de qualidade ambiental adequados e a compatibilização das condições de descarga 

com os objectivos de qualidade e as utilizações do meio receptor. 

No processo de tratamento de águas residuais ocorre a inevitável produção de lamas de depuração. De forma a 

assegurar a protecção ambiental, as lamas devem ser sujeitas a uma gestão adequada, privilegiando-se a sua valorização, 

de acordo com as potencialidades de utilização para fins agrícolas. Para assegurar este objectivo, aplica-se o Decreto-Lei 

n.º 118/2006, de 21 de Junho, que estabelece o regime jurídico para a utilização de lamas de depuração em solos agrícolas. 

Alguns dos aspectos específicos relativos à problemática ambiental das lamas produzidas nas ETAR, e o respectivo 

enquadramento legal, serão abordados num capítulo seguinte – Capítulo 10. 

No que respeita ao funcionamento de uma ETAR, além das disposições legais inerentes ao tratamento e descarga 

de águas residuais e à produção de lamas, devem ser considerados outros diplomas legais e normativos, de forma a 

minimizar os impactes no ambiente e na qualidade de vida das populações. Destaca-se a produção de resíduos, que deve 

obedecer ao regime geral de gestão de resíduos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro; a 

produção de ruído, associada ao funcionamento de equipamentos e enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído; e a emissão de compostos odoríferos. Relativamente a este último 

aspecto, não existe legislação nacional que regulamente a incomodidade causada por compostos odoríferos, pelo que deve 

imperar a noção de boas práticas na concepção e operação desta tipologia de projectos. 

 

6.3.1 Abrangência do Regime Legal de AIA  

A implementação e exploração de uma ETAR origina um conjunto significativo de impactes ambientais, que 

devem ser considerados no seu processo de concepção, construção e funcionamento, pelo que esta tipologia de projecto se 

encontra abrangida pelo regime legal de AIA. A sujeição a AIA depende das características do projecto, traduzidas pela 

dimensão da população-equivalente (em número de habitantes equivalentes) servida pela infra-estrutura, e da sua 

localização. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações publicadas pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, são sujeitos a AIA os seguintes projectos de ETAR: 

• Projectos de ETAR de capacidade superior a 150.000 hab.eq. – Anexo I, n.º 13; 
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• Projectos de ETAR (não incluídas no Anexo I) com capacidade superior a 100.000 hab.eq., ou com 

capacidade superior a 50.000 hab.eq., quando localizadas em áreas sensíveis – Anexo II, n.º 11, d); 

• Qualquer alteração, modificação ou ampliação de projectos incluídos no Anexo I ou incluídos no Anexo II já 

autorizados e executados ou em execução que possam ter impactes negativos importantes no ambiente 

(alteração, modificação ou ampliação não incluída no Anexo I) – Anexo II, n.º 13, de acordo com a 

Declaração de Rectificação n.º 2/2006. 

Além destes projectos, tipificados e enunciados nos referidos anexos, outros projectos de ETAR poderão também 

ser sujeitos a AIA, por decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização, caso se encontrem elencados 

no anexo II, mesmo que não abranjam os limiares fixados (art. 1º, n.º 4), ou por decisão conjunta do membro do Governo 

competente na área do projecto e do membro do Governo responsável pela área do ambiente, caso esses projectos sejam 

considerados susceptíveis de provocar um impacte significativo no ambiente, dada a sua localização, dimensão ou natureza 

(art. 1º, n.º 5). Os critérios de selecção que devem ser considerados na análise nos casos anteriores são referidos no Anexo 

V do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

A entidade licenciadora ou competente para a autorização dos projectos de ETAR é a Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competente, e a Autoridade de AIA é a APA. 

Na Figura 3 encontra-se esquematizado o enquadramento legal para projectos de ETAR, de acordo com a sua 

sujeição, ou não, a procedimento de AIA. 

 
Figura 3: Condições de sujeição a procedimento de AIA de um projecto de ETAR. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 
 

7.1 Modelos de Gestão 

Como foi referido anteriormente, existem vários modelos de gestão dos serviços de saneamento, que podem ter 

uma titularidade estatal, como é o caso de todos os sistemas multimunicipais concessionados, ou municipal. Neste último 

caso, pode haver uma gestão directa pelo município (que envolve os serviços municipais e os serviços municipalizados), a 

delegação da gestão a uma terceira entidade (as empresas municipais públicas) ou a concessão a uma terceira entidade 

pública ou privada (que inclui todos os sistemas municipais concessionados). 

Segundo dados dos Censos de 2001, o serviço concessionado de saneamento de águas residuais urbanas “em 

alta” era assegurado por 16 entidades gestoras concessionárias de sistemas multimunicipais e por 9 entidades gestoras 

concessionárias de sistemas municipais. O mercado concessionário abrangia 188 concelhos, o que correspondia a um total 

de população atendida de cerca de 6,8 milhões de habitantes; deste universo de mercado concessionado, os sistemas 

multimunicipais abrangiam 179 municípios. O mercado não concessionado abrangia 96 concelhos e a parcela mais 

significativa desse mercado funciona, essencialmente, à escala municipal e na modalidade de administração directa, 

através dos serviços municipais e municipalizados. Estes indicadores são apresentados na Figura 4. 

No final de 2004, segundo dados do Instituto Regulador de Água e Resíduos (IRAR), o universo das entidades 

gestoras de serviços de saneamento de águas residuais urbanas, com serviço “em alta”, era constituído por 16 entidades 

concessionárias multimunicipais, 86 serviços municipais, sete serviços municipalizados, duas empresas municipais e nove 

entidades concessionárias municipais, num total de 120 entidades. 

 

 

 

Figura 4: Indicadores do mercado de serviços de saneamento de águas residuais urbanas “em alta”, por tipo de entidade gestora. 
Fonte: INE, Censos 2001 

 

Relativamente ao serviço concessionado de saneamento de águas residuais “em baixa”, de acordo com dados de 

2001, este era assegurado por uma entidade gestora concessionária de sistema multimunicipal e por 14 entidades 

concessionárias de sistemas municipais, abrangendo, no total, 16 concelhos e cerca de 1,2 milhões de habitantes. O 

mercado não concessionado abrange um total de 267 concelhos, funcionando, essencialmente, à escala municipal e com 

modalidade de administração directa, através dos serviços municipais e municipalizados. A Figura 5 apresenta indicadores 

representativos deste sector. 

No final de 2004, o universo das entidades gestoras era constituído por uma entidade concessionária 

multimunicipal, 223 serviços municipais, 32 serviços municipalizados, 11 empresas municipais/intermunicipais e 14 

entidades concessionárias municipais, num total de 281 entidades. 
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Figura 5: Indicadores do mercado de serviços de saneamento de águas residuais urbanas “em baixa”, por tipo de entidade gestora. 
Fonte: INE, Censos 2001 

 
Com base nos dados apresentados, verifica-se uma predominância dos sistemas concessionados multimunicipais 

no fornecimento dos serviços “em alta”, simultaneamente com a predominância dos sistemas municipais de gestão directa 

na prestação dos serviços “em baixa”. Este facto decorre, em parte, da importância estratégica atribuída aos serviços “em 

alta” para a condução das políticas do Estado neste sector e também do enquadramento legal de competências. 

Conclui-se que a criação de sistemas multimunicipais, por iniciativa estatal, tem permitido uma importante 

expansão do mercado concessionado de serviços “em alta”, responsáveis pelas ETAR. O mercado concessionado de 

serviços “em baixa” tem uma menor expressão, sendo o fornecimento destes serviços maioritariamente assegurado por 

entidades públicas na modalidade de gestão directa. 

Em muitos casos, as entidades gestoras são responsáveis, em simultâneo, pelo serviço público de drenagem e 

tratamento de águas residuais e pelo abastecimento público de água. Segundo dados de 2005, 85% das entidades gestoras 

encontram-se nesta situação, em oposição a apenas 8% das entidades unicamente dedicadas a serviços de saneamento. 

 
7.2 Níveis de Atendimento 

Os níveis de atendimento dos sistemas de saneamento de águas residuais ainda se encontram abaixo dos 

objectivos nacionais preconizados e das médias comunitárias. O PEAASAR 2000-2006 previa um nível de atendimento de 

90% em drenagem e tratamento de águas residuais, objectivo esse que se mantém para o período 2007-2013.  

Apesar da situação registada não ser a ideal, verificaram-se importantes melhorias ao longo dos últimos anos. 

Entre os anos de referência de 1990 e 2002, constatou-se um aumento de 10% na população servida com rede de 

drenagem de águas residuais; entre 1994 e 2002 houve um aumento de 15% da população servida por um tratamento 

adequado. Realça-se que esta situação foi possível graças ao financiamento comunitário através do Fundo de Coesão. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de 

Águas Residuais (INSAAR), o nível de atendimento nacional em drenagem e tratamento de águas residuais era, em 2002, 

respectivamente, de 68% e 58%. Dados referentes a 2005 demonstram uma evolução destes índices – 72% e 65%, 

respectivamente. De acordo com dados do INAG, referentes a anos anteriores, constata-se a seguinte evolução de 

população servida com drenagem e tratamento de águas residuais, apresentada na Figura 6. 
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Verifica-se que os índices de atendimento dos serviços de saneamento têm uma distribuição regional 

heterogénea, tanto no que respeita à drenagem como ao tratamento. A Tabela 1 apresenta os dados fornecidos pelo 

INSAAR, na campanha de 2005, que demonstram as assimetrias existentes entre as regiões autónomas e o continente. 

População servida (%) por sistemas de: Localização geográfica 
Drenagem de AR Tratamento de AR 

Portugal 72 65 
Continente 75 66 
Açores 46 35 
Madeira 61 50 

 
Tabela 1: População servida por sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais, por localização geográfica. 

Fonte: INAG, INSAAR 2005 

 

Considerando os dados divulgados pelo INE, obtidos através do “Inquérito ao Ambiente – Caracterização do 

Saneamento Básico”, verifica-se a existência de uma pequena divergência de valores. Segundo esta fonte, a percentagem 

de população servida por drenagem e tratamento de águas residuais (em ETAR), a nível nacional e em 2005, era de 76% e 

64%, respectivamente. A maior diferença regista-se nos dados disponíveis para a Região Autónoma dos Açores, com 

valores inferiores aos fornecidos pelo INSAAR (35% e 21%, respectivamente). Relativamente aos índices de tratamento, a 

principal diferença reside na consideração de população servida por ETAR, ao contrário dos dados expostos na tabela 

anterior, que também consideram a existência de fossas sépticas colectivas, onde ocorre tratamento primário dos efluentes. 

Os baixos índices de atendimento registados nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira relacionam-se, 

sobretudo, com a dificuldade técnica de implementação de redes públicas de drenagem, pelas especificidades do território, 

com uma orografia acidentada, e pela dispersão das habitações. As redes de drenagem restringem-se, sobretudo, aos 

centros urbanos, onde se verificam limitações de espaço para a implementação de sistemas de tratamento. 

Analisando os índices de atendimento relativos às várias Regiões Hidrográficas de Portugal Continental, verifica-

se que, de um modo geral, as regiões a sul do Tejo apresentam índices de drenagem superiores aos das regiões a norte. 

Apesar de algumas Regiões Hidrográficas apresentarem índices de drenagem próximos dos 90%, na grande maioria das 

regiões do país as taxas de cobertura são muito baixas, sobretudo na região Litoral Norte (por exemplo: Minho e Lima, 47%; 

Cavado, Ave e Leça, 58%; Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, 62%). 

No que respeita aos índices de tratamento, as diferenças entre as Regiões Hidrográficas do continente seguem a 

mesma tendência que os índices de drenagem, apesar de possuírem valores mais baixos – as regiões a norte do Tejo 
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Figura 6: Evolução dos níveis de atendimento de drenagem e tratamento de águas residuais. 
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possuem índices de tratamento inferiores aos das regiões a sul e à média nacional (por exemplo: Minho e Lima, 32%; 

Cavado, Ave e Leça, 57%; Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, 55%). 

As águas residuais são sujeitas a diferentes graus de tratamento, também com variações a nível regional. Com 

base em dados do INE, relativos a 2005, a fracção de águas residuais produzidas anualmente e alvo de diferentes graus de 

tratamento, por localização geográfica, é apresentada na Tabela 2. 

Águas residuais tratadas (%) por nível de tratamento Localização 
geográfica Tratamento 

preliminar 
Tratamento 
primário 

Tratamento 
secundário 

Tratamento 
terciário 

Portugal 3,9 18,9 53,7 23,5 
Continente 0,9 19,5 55,4 24,2 
Açores 44,7 13,7 40,1 1,5 
Madeira 93,1 0 0,6 6,3 

 
Tabela 2: Águas residuais tratadas, por nível de tratamento e por localização geográfica. 

Fonte: INE, 2005 
 

Estes dados evidenciam que a fracção maioritária das águas residuais produzidas em Portugal é alvo de 

tratamento secundário, verificando-se também uma importante parcela sujeita a tratamento terciário. A excepção a esta 

tendência ocorre nas Regiões Autónomas, em que o tratamento preliminar ainda assume uma importância muito elevada. 

Comparando os níveis de atendimento nacionais com os de outros países europeus, verifica-se que Portugal 

ainda se encontra bastante atrasado em matéria de saneamento de águas residuais, tal como demonstrado pelos valores 

apresentados na Figura 7. Salienta-se que estes valores são referentes a diferentes anos, de 2001 a 2004, pelo que foram 

utilizados os índices nacionais relativos ao ano de 2002. 

Figura 7: População servida com drenagem e tratamento de águas residuais para vários países europeus. 
Fonte: EWA, 2005; INAG (INSAAR), 2002 
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7.3 Infra-estruturas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

Apesar da existência de redes de drenagem e tratamento de águas residuais para a maioria da população 

portuguesa, estas ainda são insuficientes e não atingem o mesmo nível de atendimento que as infra-estruturas pertencentes 

ao abastecimento de água, além de se verificar um desenvolvimento assimétrico da sua cobertura no nosso país. 

A criação de modelos de gestão multimunicipais veio impulsionar a componente “alta” dos sistemas, existindo, em 

muitos casos, interceptores e estações de tratamento sem que esteja assegurada a componente “em baixa” dos sistemas, 

ou seja, a rede de recolha. Em outros casos, especialmente quando a gestão é de carácter municipal, as infra-estruturas de 

“alta” não se encontram concluídas, não sendo assegurado o tratamento de todas as águas residuais recolhidas ou este 

tratamento não tem capacidade de atingir os requisitos exigidos. Todas estas situações agravam a poluição directa e difusa 

dos meios receptores. 

Os sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais incluem as seguintes infra-estruturas: redes de 

drenagem de águas residuais, emissários, estações elevatórias, ETAR, fossas sépticas e estruturas de armazenamento.  

Segundo informações disponibilizadas pelo INSAAR 20021, os comprimentos totais de emissários, interceptores e 

exutores correspondiam a cerca de 1.300 km, enquanto que as redes de drenagem possuíam comprimentos próximos de 

10.000 km. De acordo com o IRAR, dados de 2004 para o sector concessionado apontam para cerca de 900 km de 

colectores, interceptores e emissários nos sistemas “em alta” e cerca de 2.700 km nos sistemas “em baixa”.  

Relativamente às ETAR, as suas características, dimensões e distribuição encontram-se condicionadas por 

diversos factores, como a existência de zonas de grandes assimetrias no que respeita à densidade populacional, o relevo, 

as condições climatéricas ou as características do efluente recebido e a sua periodicidade. 

Na Tabela 3 é apresentado o número total de instalações de tratamento de águas residuais inventariadas pelo 

INSAAR, na campanha de 2005, de acordo com a sua localização geográfica e com o respectivo grau de tratamento com 

que operam (no caso das ETAR). Na Tabela 4 são apresentados os volumes de águas residuais tratadas, de acordo com o 

respectivo grau de tratamento. 

Número de instalações de tratamento de águas residuais, por grau de tratamento Localização 
geográfica Preliminar Primário 

Primário 
(Fossa Séptica) Secundário Terciário 

Situação 
indefinida 

Continente 3 46 2920 939 61 218 
Açores 0 0 139 9 0 8 
Madeira 4 0 1 4 1 0 

Tabela 3: Número de instalações de tratamento de águas residuais, por grau de tratamento e por localização geográfica. 
Fonte: INAG, INSAAR 2005 

 

ETAR Fossas Sépticas Situação indefinida Localização 
geográfica (x1000 m3) (%) (x1000 m3) (%) (x1000 m3) (%) 

Continente 312.409 93,64 19.069 5,72 2163 0,65 
Açores 1799 49,23 1855 50,77 - - 
Madeira 4.550 99,58 19 0,42 - - 

Tabela 4: Volume de águas residuais tratadas, por grau de tratamento, por instalação de tratamento e por localização geográfica. 
Fonte: INAG, INSAAR 2005 

 

Da análise destes dados, destaca-se o elevado número de fossas sépticas existente no Continente e na Região 

Autónoma dos Açores, comparativamente com as restantes infra-estruturas de tratamento. Considerando os volumes de 

                                                 
1
 Dados referentes apenas a Portugal Continental. 
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águas residuais tratados em ETAR e em fossas sépticas, verifica-se que, no Continente e na Região Autónoma da Madeira, 

94% a 99% são tratados em ETAR, em oposição à situação na Região Autónoma dos Açores, em que os volumes tratados 

nestes dois tipos de instalação são semelhantes. 

No Continente, a região hidrográfica que apresenta uma maior percentagem de tratamento em fossas sépticas é a 

região do Douro, em que cerca de 17% do volume de águas residuais são tratados neste tipo de infra-estrutura, 

contrastando com valores de 1% a 2% nas regiões hidrográficas de Ribeiras do Algarve e do Tejo. 

Considerando a distribuição de ETAR em Portugal Continental, verifica-se uma maior densidade destas infra-

estruturas na região norte do país, sobretudo no litoral das regiões hidrográficas do Cavado, Ave e Leça (RH2), Douro 

(RH3) e Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4). Verifica-se uma maior densidade de fossas sépticas na região 

interior norte do país, incluindo as zonas interiores das regiões hidrográficas do Douro (RH3) e Vouga, Mondego, Lis e 

Ribeiras do Oeste (RH4). A forte assimetria entre as regiões litorais e interiores dá origem a esta distribuição heterogénea e 

ao baixo índice global de tratamento em algumas destas regiões. 

Relativamente ao nível de tratamento adoptado nas ETAR do Continente, verifica-se uma grande predominância 

de ETAR com tratamento secundário. Apesar das instalações em situação indefinida serem em grande número, o que pode 

influenciar a proporção relativa dos restantes valores, verifica-se também uma parcela significativa de ETAR com tratamento 

terciário. Estas localizam-se, sobretudo nas Regiões Hidrográficas de Douro (RH3), Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do 

Oeste (RH4) e Tejo (RH4). 

No que se refere à tecnologia de tratamento utilizada, verifica-se a existência de uma grande variedade de 

soluções implementadas nas ETAR nacionais. Apesar de haver uma necessária adaptação do tipo de tratamento às 

características do aglomerado e do efluente a tratar, segundo o IRAR, os tratamentos biológicos têm prevalecido face aos 

químicos, sobretudo por razões de natureza económica. 

Para as situações em que é necessário um tratamento superior ao secundário, através da remoção de nutrientes 

ou desinfecção, é utilizada uma maior diversidade de tratamentos. Para a remoção de azoto, é usual recorrer a processos 

biológicos de nitrificação/desnitrificação; para a remoção de fósforo podem ser utilizados processos químicos ou biológicos. 

Quanto à desinfecção, de entre as opções disponíveis salienta-se a ozonização e a radiação ultra-violeta, que 

correspondem às tecnologias mais utilizadas. 

Inerente a um sistema de drenagem e tratamento existem pontos de rejeição das águas residuais. Em Portugal 

Continental foram inventariados, no âmbito do INSAAR 2005, 4.051 pontos de descarga após tratamento e 669 pontos de 

descarga directa. A grande maioria dos pontos de descarga ocorre em troços de linhas de água – 2.260 dos pontos de 

descarga após tratamento e 510 dos pontos de descarga directa. Quantitativamente, verifica-se que os volumes rejeitados 

após tratamento são bastante superiores aos registados em descarga directa (cerca de dez vezes superiores). 

Quanto à localização dos pontos de descarga, verifica-se que a região que sofre maiores pressões devido à 

descarga de águas residuais sem tratamento (descarga directa) é a região de Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste 

(RH4). No que respeita à distribuição dos pontos de descarga após tratamento, esta acompanha a distribuição das ETAR – 

regiões de Cavado, Ave e Leça (RH2), Douro (RH3) e Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4).  

Mais uma vez se salienta a heterogeneidade existente nas diferentes regiões – a região do Vouga, Mondego, Lis e 

Ribeiras do Oeste possui grandes assimetrias relativamente à distribuição de ETAR e fossas sépticas, entre as regiões 

litorais e interiores, o que condiciona também os dados relativos à distribuição dos pontos de descarga de águas residuais 

com e sem tratamento.  
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7.4 Desempenho ambiental das ETAR 

De forma a completar a caracterização dos serviços de saneamento de águas residuais urbanas, é imprescindível 

analisar o actual estado de desempenho das ETAR urbanas existentes em Portugal. Na medida em que estas instalações 

correspondem a infra-estruturas essenciais para garantir o cumprimento dos níveis de qualidade requeridos para as águas 

rejeitadas para o meio receptor, deve ser assegurado o seu correcto funcionamento, de acordo com os requisitos legais 

aplicáveis e com as melhores práticas, que minimizem os impactes relacionados com o seu funcionamento. 

Uma vez que a obtenção de dados completos e actuais relativos ao funcionamento e características das ETAR 

nacionais se afigura de difícil concretização, face ao período de execução e ao âmbito do presente estudo, recorrer-se-á, 

maioritariamente, a dados obtidos através de inspecções ambientais, realizadas pela Inspecção-Geral de Ambiente e 

Ordenamento do Território (IGAOT). 

De forma a avaliar o desempenho ambiental das ETAR nacionais, e tendo em consideração os requisitos da 

Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, e demais legislação aplicável e em vigor, a IGAOT realizou 152 

inspecções ambientais a 118 ETAR, durante os anos de 2000 e 2001. As ETAR inspeccionadas localizam-se em Portugal 

Continental, com distribuição regional equilibrada. 

No que respeita ao modelo de gestão das ETAR inspeccionadas, verifica-se que o modelo predominantemente 

adoptado é o de gestão directa, através das Câmaras Municipais e dos Serviços Municipalizados (65% das ETAR 

inspeccionadas), o que não se demonstra ser representativo da situação nacional. 

Verificou-se que a maioria das ETAR inspeccionadas possuem um nível de tratamento do tipo secundário (66% 

das ETAR), o que confirma os dados apresentados anteriormente. Existe um número significativo de ETAR que assegura 

um tratamento de nível terciário (28% das ETAR inspeccionadas), enquanto que apenas uma pequena fracção se limita a 

tratamento preliminar ou primário (5% das ETAR), o que ocorre, sobretudo, em ETAR localizadas no litoral ou com 

descargas no mar, através de emissários submarinos. 

Relativamente aos tipos de tratamento utilizados, verificou-se a existência de uma grande diversidade de soluções 

técnicas, apesar de haver predominância das soluções convencionais de lamas activadas em tanques de arejamento (em 

43% das ETAR inspeccionadas), de acordo com a tendência referida anteriormente. Outras das soluções mais verificadas 

foram os leitos percoladores (21% das ETAR), e os sistemas de lagunagem (20% das ETAR).  

Nos tratamentos terciários ou de afinação, apesar de se encontrarem num reduzido número de ETAR, 

predominam os sistemas de desinfecção – em 14% dos casos através de lagoas de maturação, em 8% dos casos por 

radiação ultravioleta. 

Constatou-se que uma fracção significativa das ETAR inspeccionadas não possuíam um dimensionamento 

adequado à população a servir – 57% das ETAR encontravam-se sobredimensionadas e 16% encontravam-se 

subdimensionadas. Os casos de sobredimensionamento relacionavam-se com a falta de conclusão das redes de drenagem 

para as quais as ETAR foram projectadas; os casos de subdimensionamento tratam-se, sobretudo, de situações com forte 

condicionamento dos fenómenos de sazonalidade. 

Quanto ao licenciamento das descargas, que fixa as condições a respeitar na descarga do efluente após 

tratamento, verificou-se que apenas em 25% dos casos analisados existia licença de descarga válida. Em 35% das ETAR 

inspeccionadas, a licença não tinha sido emitida; em 36% dos casos, a licença de descarga não tinha ainda sido emitida 

pela entidade licenciadora, apesar de o processo se encontrar em curso. 
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Maioritariamente, o destino final do efluente tratado é o domínio hídrico fluvial (em 81% dos casos), havendo 

também situações de descarga no mar através de emissários submarinos (8% dos casos). A reutilização do efluente tratado 

demonstrou um significado reduzido. 

No que respeita ao autocontrolo analítico das características do efluente bruto e tratado, constatou-se que a 

grande maioria das ETAR (84% das inspecções) apresentaram resultados. No entanto, em muitos casos, foram registadas 

irregularidades – colheitas pontuais e análises efectuadas em laboratórios não acreditados para os parâmetros em análise. 

De acordo com o controlo analítico efectuado pelo IGAOT, em 53% dos casos as ETAR apresentaram conformidade com os 

valores-limite de emissão estipulados na licença de descarga ou no Decreto-Lei n.º 152/97. 

Foi também inspeccionada a existência de sistemas de tratamento de odores e constatou-se que 73% das ETAR 

não possuíam quaisquer sistemas específicos para esse fim, o que demonstra a pouca atenção dedicada a este aspecto. 

Relativamente às soluções para o tratamento de lamas, registou-se um largo conjunto de opções utilizadas. 

Verificou-se a existência de um número considerável de ETAR com órgãos de digestão anaeróbia – 17% dos casos com 

digestão anaeróbia mesófila e 6% com digestão anaeróbia termófila. Em 23% das ETAR inspeccionadas existia 

desidratação mecânica, em 18% desidratação em leitos de secagem e em 17% órgãos de espessamento. Apenas em 12% 

dos casos existia aproveitamento energético de biogás, por cogeração, associado a soluções de tratamento de lamas por 

digestão anaeróbia. 

Quanto ao destino final das lamas, estas são geralmente encaminhadas para valorização agrícola (39% dos 

casos) ou para a deposição em aterro (33% dos casos). Contudo, nos casos em que há valorização agrícola, nem sempre é 

feita uma caracterização das lamas e do solo onde estas são aplicadas (em 24% dos casos). Quando esta caracterização é 

feita (em 24% dos casos), apenas em 2% dos casos não se verificou conformidade entre os parâmetros analisados e os 

respectivos valores limite de concentração.  

 

 

8. CONTRIBUIÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS DA 

DIRECTIVA QUADRO DA ÁGUA 
 
8.1 Objectivos e Metodologia 

A descarga de efluentes domésticos e industriais para um meio receptor, nomeadamente as águas de superfície, 

contribui para a degradação do estado destes recursos hídricos, pela alteração dos seus elementos químicos, físico-

químicos e biológicos. 

Para que os objectivos ambientais da Directiva Quadro da Água (DQA) sejam cumpridos é essencial proceder à 

identificação das regiões com maiores pressões decorrentes da descarga de efluentes e onde a necessidade de infra-

estruturas de tratamento de águas residuais é mais premente. 

Com base na análise das principais conclusões reveladas pelo “Relatório Síntese sobre a Caracterização das 

Regiões Hidrográficas prevista na DQA”, é possível conhecer o estado actual das massas de água nas diferentes regiões 

hidrográficas, sobretudo no que confere à degradação do estado das águas superficiais devido à emissão de efluentes que 

não respeitem as exigências mínimas de qualidade. Cruzando estas informações com o actual panorama de atendimento 

por sistemas de saneamento, é possível identificar as regiões com maiores necessidades de intervenção, nomeadamente 

no que respeita à implementação de ETAR. 
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8.2 Objectivos Ambientais da Directiva Quadro da Água 

A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, ou Directiva Quadro 

da Água (DQA), entrou em vigor a 22 de Dezembro de 2000 e estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da 

política da água. 

A DQA visa o desenvolvimento de políticas integradas de protecção e melhoria do estado das águas, o que 

implica a implementação de estratégias para evitar a degradação, proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos 

e dos ecossistemas terrestres que dependam da água. Para tal, os usos de água, incluindo captações, descargas de águas 

residuais ou de substâncias para o meio hídrico, só poderão ser tolerados se não puserem em causa o bom funcionamento 

dos ecossistemas. A protecção e o melhoramento do ambiente aquático implicam a adopção de medidas específicas para a 

redução gradual das descargas e das emissões, ou até a sua cessação e eliminação. 

Para que estes objectivos gerais sejam cumpridos, os Estados-Membros terão que estabelecer regras relativas à 

utilização das águas. Além disso, devem ser identificadas e definidas unidades de gestão, as Regiões de Bacia 

Hidrográfica, que permitam a gestão integrada dos recursos hídricos (águas superficiais, subterrâneas, interiores, de 

transição e costeiras), independentemente dos limites territoriais dos EM. Este é um importante princípio da política do 

ambiente, essencial para a implementação de estratégias de protecção dos recursos naturais – a inexistência de fronteiras.  

A DQA prevê também a definição de Planos de Bacia Hidrográfica (PBH), a elaborar pelos EM, que procuram 

constituir planos estratégicos que sirvam de base para melhorar a coerência das políticas sectoriais e atingir o objectivo 

ambiental do “bom estado ecológico”. 

 

8.3 Obrigações dos Estados-Membros 

De forma a atingir os objectivos preconizados na DQA, os EM necessitam de se adaptar ao quadro jurídico-

institucional, de acordo com um exigente calendário que estipula as metas de qualidade a alcançar e a aplicação dos 

mecanismos exigidos.  

Esta calendarização da implementação da DQA para período 2005-2015 impõe, entre outras obrigações, a 

elaboração e implementação de programas de monitorização do estado das águas, que permitam a sua caracterização em 

cada Região Hidrográfica. A monitorização deve preencher os requisitos do Anexo V da DQA e os programas deveriam 

estar operacionais até Dezembro de 2006, de acordo com o artigo 8º.  

Até 2012, prevê-se a implementação e operacionalidade dos programas de medidas (artigo 11º), do 

estabelecimento de normas de Qualidade Ambiental, valores-limite de emissão e melhores práticas ambientais – aplicação 

da abordagem combinada de fontes tópicas e difusas (artigo 10º). Em 2015 pretende-se atingir o cumprimento dos 

objectivos ambientais, com o bom estado das águas, de acordo com o preconizado no artigo 4º. 

A nível nacional, e entre outras medidas e estratégias já delineadas, foram definidas as várias regiões 

hidrográficas nacionais. Nos termos do Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de Abril, que aprova o Plano Nacional da Água, o 

território nacional está subdividido em 10 Regiões Hidrográficas, 8 em Portugal Continental e 2 correspondentes às Regiões 

Autónomas, nomeadamente: 

• RH 1 – Minho e Lima; 

• RH 2 – Cavado, Ave e Leça; 

• RH 3 – Douro; 

• RH 4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste; 

• RH 5 – Tejo; 

• RH 6 – Sado e Mira; 
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• RH 7 – Guadiana; 

• RH 8 – Ribeiras do Algarve; 

• RH 9 – Arquipélago dos Açores; 

• RH 10 – Arquipélago da Madeira. 

Recentemente, foram criadas e entraram em funcionamento as cinco administrações de regiões hidrográficas 

(ARH), que integram as regiões hidrográficas anteriormente referidas, e às quais caberá a gestão das bacias dos rios. As 

ARH serão também responsáveis pela elaboração e execução dos planos de gestão das bacias hidrográficas e dos planos 

específicos de gestão das águas, bem como a aplicação dos programas de medidas. 

Com o objectivo de dar cumprimento ao disposto no artigo 15º da DQA, que prevê a apresentação de relatórios 

pelos EM, foi elaborado, pelo INAG, um “Relatório Síntese sobre a Caracterização das Regiões Hidrográficas prevista na 

DQA”. Este relatório visa a análise das características da região hidrográfica e dos impactes da actividade humana no 

estado das águas de superfície e subterrâneas, bem como a análise económica dos usos da água, tal como previsto no 

artigo 5º. A partir dos resultados obtidos, são elaborados e implementados os programas de medidas que se considerem 

adequados para o cumprimento dos objectivos estabelecidos. 

 

8.4 Principais Pressões Ambientais nas Regiões Hidrográficas  

Na análise do impacte das actividades humanas nas águas superficiais, apresentada no referido relatório, foram 

identificadas as situações de poluição significativa proveniente de fontes pontuais e de fontes difusas. Apesar de terem sido 

identificados vários tipos de pressões significativas, no âmbito da presente análise apenas interessa destacar as emissões 

de efluentes domésticos urbanos, de carácter tópico (pontual). 

A metodologia utilizada para a identificação das pressões significativas teve em consideração a estimativa das 

cargas poluentes emitidas pelas fontes de efluentes domésticos urbanos, tendo sido estimadas as cargas de CBO5, CQO, 

SST, azoto total e fósforo total. Para a avaliação dos impactes decorrentes destas pressões, recorreu-se a dados de 

estações de monitorização físico-química e à estimativa do impacto causado pelas cargas poluentes nas massas de água, 

com base em modelos simplificados. Na identificação das pressões significativas foram consideradas as que, 

individualmente ou em conjunto, colocam as massas de água em risco de falhar os objectivos ambientais relativos às boas 

condições ecológicas e químicas. 

Foi estabelecido um grau de importância para as pressões significativas identificadas, para cada uma das Regiões 

Hidrográficas e para o tipo e categoria de pressão. Este grau de importância foi dividido em três classes: “Muito importante”, 

“Importante” e “Menos importante”. Na Tabela 5 são apresentados os resultados desta classificação para a pressão 

significativa em análise – emissão de efluentes domésticos urbanos. 

Regiões Hidrográficas RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8 
Classificação mI I MI I MI MI MI MI 

Tabela 5: Grau de importância da pressão exercida pela emissão de efluentes domésticos urbanos, em cada Região Hidrográfica. 
Legenda: MI – Muito importante; I – Importante; mI – Menos importante 

Fonte: INAG/MAOT, 2005 

 

Relativamente à categoria analisada, verifica-se que esta assume um grau de importância muito elevado (“MI”) em 

cinco das oito regiões hidrográficas analisadas, o que significa que a poluição provocada por este tipo de actividade tem 

grande impacte na qualidade das águas superficiais da maioria das regiões hidrográficas, nomeadamente nas regiões 
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hidrográficas do Douro (RH3), Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5), Sado e Mira (RH6), Guadiana (RH7) e Ribeiras do Algarve 

(RH8). 

Com base na anterior caracterização das águas superficiais das Regiões Hidrográficas, de acordo com a 

identificação e avaliação de todas as situações de poluição significativa existente, foi avaliado o grau de sensibilidade dos 

meios hídricos às pressões identificadas e a probabilidade destes não cumprirem os objectivos ambientais. Assim, as 

massas de água consideradas em risco correspondem às que não cumprem os objectivos ambientais de bom estado 

ecológico e/ou de bom estado químico. Também foram consideradas em risco as massas de água que não cumprem os 

objectivos estabelecidos no âmbito de outras Directivas Comunitárias em vigor. 

O sistema de classificação das massas de água quanto ao risco de não cumprimento dos objectivos ambientais 

dividiu-se em três classes: “Em risco” e “Não em risco” (quando a informação disponível foi considerada suficiente para 

estabelecer a classificação) e “Em dúvida” (quando a informação disponível não foi considerada suficiente para estabelecer 

a classificação). Foram analisados todos os elementos definidos no Anexo V da DQA, para rios, águas de transição e águas 

costeiras, para as regiões hidrográficas com dados disponíveis. O número de massas de água, segundo esta classificação e 

por Região Hidrográfica, é apresentado na Tabela 6. 

Classificação 
Não em Risco Em Dúvida Em Risco Regiões Hidrográficas 

Número % Número % Número % 
Minho e Lima 20 20,4 28 28,6 50 51,0 
Cavado, Ave e Leça 50 38,8 33 25,6 46 35,7 
Douro 125 19,6 149 23,4 364 57,1 
Vouga, Mondego e Lis 97 22,5 155 35,9 180 41,7 
Tejo e Ribeiras do Oeste 392 49,9 122 15,5 272 34,6 
Sado e Mira 192 75,3 26 10,2 37 14,5 
Guadiana 167 64,5 13 5,0 79 30,5 
Ribeiras do Algarve 56 54,9 30 29,4 16 15,7 

Total 1.099 40,7 556 20,6 1.044 38,7 
 

Tabela 6: Síntese da analise de massas de água superficiais em risco de não cumprir os objectivos ambientais em cada Região 
Hidrográfica. 

Fonte: INAG/MAOT, 2005 

 

Conclui-se que as massas de água em risco de não cumprimento dos objectivos ambientais dispostos na DQA 

representam 38,7% do total de massas de água identificadas, sendo também significativo o número de massas de água em 

dúvida, 20,6%. Para as massas de água classificadas como “em risco”, a razão subjacente a esta classificação foi, na 

grande maioria dos casos, o estado ecológico. 

Salienta-se a existência de uma elevada fracção de massas de água em risco de não cumprir os objectivos 

(considerando os casos em que a percentagem de massas de água em risco é superior à de massas de água não em risco) 

nas regiões hidrográficas de Minho e Lima (RH1), Douro (RH3) e Vouga, Mondego e Lis (RH4). 

 

8.5 Identificação das Regiões de Intervenção  

De acordo com os dados publicados pelo INSAAR 2005, verifica-se que as regiões hidrográficas continentais que 

possuem um menor índice de tratamento das águas residuais (abaixo da média do Continente, 66%) são as de Minho e 

Lima (RH1), 32%; Cavado, Ave e Leça (RH2), 57%; e Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4), 55%. 

Cruzando esta informação com os dados apresentados no relatório de caracterização, verifica-se que a Região 

Hidrográfica de Minho e Lima (RH1) e a Região Hidrográfica de Vouga, Mondego e Lis (RH4) são, simultaneamente, 
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regiões com baixos índices de tratamentos de águas residuais e com maior número de massas de água superficiais em 

risco de não cumprirem os objectivos da DQA. 

Salienta-se a existência de uma discrepância na definição das Regiões Hidrográficas consideradas em ambos os 

casos – no relatório de caracterização, as Ribeiras do Oeste são integradas na RH5, enquanto que, segundo os dados do 

INSAAR, estas se encontram integradas na RH4. Esta diferente classificação pode ser explicada pela indefinição das 

regiões hidrográficas, à data de elaboração do Relatório-Síntese (Setembro de 2005), já que a Lei da Água, que criou as 

Regiões Hidrográficas, só foi publicada posteriormente (Dezembro de 2005). 

Apesar de não ser possível, com base nestes dados, estabelecer uma relação directa de causa-efeito, 

considerando o estado ecológico das massas de água superficiais e o índice de tratamento das águas residuais drenadas, é 

possível identificar as carências destas regiões e a necessidade de intervenção nestas massas de água, de forma a que se 

possam cumprir os objectivos da DQA. 

Na medida em que a descarga de efluentes tratados num meio receptor, de acordo com os requisitos legais 

estabelecidos para as características dessas massas de água, contribui de forma significativa para a melhoria da qualidade 

das águas superficiais, o aumento do nível de tratamento constitui o passo inicial para atingir as condições de bom estado 

ecológico. Para tal, afigura-se como necessária e imprescindível a construção ou reabilitação de ETAR, evitando que as 

águas residuais sejam descarregadas no meio receptor sem tratamento. 

 

 

9. IMPACTES AMBIENTAIS DOS PROJECTOS DE ETAR 
 

Os efeitos positivos inerentes ao funcionamento das ETAR são evidentes e inegáveis – pela melhoria da 

qualidade das águas que são devolvidas ao meio receptor, com consequências benéficas do ponto de vista ambiental e da 

saúde pública. Contudo, em muitos casos, não se verificam os benefícios ambientais expectáveis, devido a erros de 

concepção e construção e deficiências no seu funcionamento. As actividades de construção e exploração destas infra-

estruturas originam um conjunto de impactes no ambiente, numa perspectiva biofísica e social, que devem ser considerados 

desde uma fase inicial da concepção do projecto. 

Como já foi referido anteriormente, de forma a dar cumprimento à Directiva n.º 91/271/CEE, às metas ambientais 

da DQA e aos objectivos preconizados no PEAASAR II, prevê-se um acréscimo do desenvolvimento de projectos de ETAR 

nos próximos anos, tal como a reabilitação das instalações existentes, adaptando-as a requisitos de funcionamento mais 

exigentes. Assim, prevê-se também um incremento das pressões ambientais exercidas por estes projectos, quer na fase da 

sua construção, quer durante o seu funcionamento. 

 
9.1 Impactes Ambientais na Fase de Construção 

No que respeita à fase de construção deste tipo de infra-estrutura, existe um vasto conjunto de acções passíveis 

de originar impactes no ambiente, manifestando-se de forma diferencial nos vários factores ambientais. Devem ser 

analisadas todas as consequências destas actividades, simultaneamente com a determinação das respectivas formas de 

evitá-las ou minimizá-las, o que deve ser realizado desde uma fase precoce da elaboração do projecto. 

Para os projectos de ETAR, salientam-se as seguintes acções passíveis de originar impactes ambientais 

negativos, durante a fase de construção: 

• Implantação de estaleiros de apoio à obra e parque(s) de materiais; 

• Criação ou reabilitação de acessos;  
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• Circulação de máquinas e veículos; 

• Desmatação, limpeza e decapagem da área de intervenção; 

• Execução de terraplenagem; 

• Criação da plataforma de implantação – incluindo escavações, betonagens e abertura de fundações; 

• Construção dos órgãos de tratamento – incluindo a movimentação de terras e a execução de betonagens; 

• Construção dos edifícios de apoio à ETAR; 

• Execução dos circuitos hidráulicos do processo – incluindo escavação de valas, colocação de tubagens e de 

acessórios e construção de câmaras de visita; 

• Execução de arranjos exteriores – incluindo a rede de abastecimento de água e da rede de drenagem das 

águas pluviais, execução de pavimentos interiores e colocação de revestimento vegetal; 

• Execução de obras associadas a projectos complementares ou subsidiários (construção/reabilitação de 

interceptores, abastecimento de água, fornecimento de energia eléctrica, entre outros). 

Apesar dos impactes originados por estas acções dependerem das características do projecto e das 

especificidades do ambiente afectado, podem ser salientados alguns dos impactes ambientais mais comuns, associados à 

construção de ETAR. Foram identificados os seguintes impactes, resultantes das referidas acções, organizados de acordo 

com os factores ambientais afectados: 

• Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Sismicidade 

- Escavações e movimentação de terras para a criação da plataforma da ETAR, implantação dos órgãos, construção 

de acessos e outros projectos complementares – remoção ou destruição de formações geológicas, modificações na 

morfologia do terreno e afectação de formações com interesse económico; 

- Escavações – dependendo das características geológicas, podem provocar fenómenos de instabilidade. 

• Recursos Hídricos Superficiais 

- Escavações, terraplenagens, construção da plataforma de implementação da ETAR – afectação de linhas de água 

próximas ou percursos naturais de escoamento, podendo conduzir à modificação na drenagem natural da zona; 

- Implantação dos estaleiros, da plataforma, construção de acessos e circulação de veículos e maquinaria – 

compactação dos solos, conduzindo à sua impermeabilização e ao aumento do escoamento superficial;  

- Escavações e movimentação de terras – degradação da qualidade da água dos cursos de água próximos, devido 

ao eventual arrastamento de material particulado; 

- Produção de águas residuais domésticas nos estaleiros – degradação da qualidade da água dos cursos de água 

próximos, caso não sejam correctamente recolhidas e confinadas, ou existam rupturas acidentais; 

- Manuseamento de substâncias poluentes – derrame acidental de poluentes conduzindo à potencial contaminação 

de águas superficiais. 

• Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Instalação do estaleiro, actividades de escavação e movimentação de terras e circulação de maquinaria pesada – 

compactação dos terrenos e diminuição da permeabilidade das formações, o que pode condicionar a infiltração das 

águas de escorrência e a recarga dos aquíferos; 

- Escavação e movimentação de terras – possibilidade de afectação do nível freático e do sentido do escoamento 

subterrâneo, com possibilidade de afectação de captações de água subterrânea; 

- Abastecimento de água à obra – possibilidade de afectação dos níveis freáticos devido à exploração excessiva das 

captações utilizadas;  
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- Derrame acidental de produtos utilizados ou efluentes produzidos – potencial contaminação de águas subterrâneas. 

• Solo e Usos do Solo 

- Afectação física do solo, para a construção da ETAR, acessos ou emissário final – destituição da capacidade do 

solo para outros usos, inviabilização para as actividades que aí se desenvolviam; 

- Instalação dos estaleiros, construção de acessos, circulação intensa de maquinaria pesada e projectos 

complementares – aumento da degradação do solo, dos fenómenos erosivos, de compactação e de 

impermeabilização; 

- Derrame acidental de poluentes, como óleos usados e lubrificantes – potencial contaminação do solo e degradação 

da sua qualidade. 

• Ecologia 

- Desmatação e limpeza do terreno, movimentação de terras, construção da plataforma e de acessos – destruição 

e/ou perda definitiva de habitats, destruição de áreas de alimentação e refúgio, criação de “efeito-barreira” para 

algumas espécies; 

- Levantamento de poeiras e emissões geradas pelo funcionamento dos veículos e maquinarias – potencial 

perturbação das espécies que se situem na área envolvente; 

- Aumento da presença humana, circulação de viaturas pesadas e funcionamento de maquinaria – acréscimo dos 

níveis de ruído e de perturbação local, o que pode conduzir a uma alteração do comportamento dos animais 

(redução do sucesso reprodutor das espécies ou a uma menor eficácia de alimentação); 

- Circulação de veículos – aumento do risco de atropelamento de espécies animais mais susceptíveis;  

- Pisoteio do solo por trabalhadores e veículos – destruição de coberto vegetal; 

- Actividades com manuseamento de substâncias poluentes – derrame acidental de poluentes e a sua escorrência 

para o solo ou meio hídrico, que poderá afectar espécies faunísticas e florísticas. 

• Qualidade do Ar 

- Movimentação de terras, exposição do solo à erosão eólica e circulação de veículos – emissão de poeiras e 

partículas em suspensão; 

- Funcionamento de motores de equipamentos e viaturas – emissão de poluentes atmosféricos que afectam a 

qualidade do ar. 

• Ambiente Sonoro e Vibrações 

- Escavações, construção da plataforma e das estruturas, circulação de veículos – emissões de ruído com níveis 

elevados, associados a determinadas actividades ou ao funcionamento de equipamentos, durante um determinado 

período de tempo; 

- Escavações e circulação de veículos pesados e maquinaria – potencial emissão de vibrações, sobretudo com a 

utilização de explosivos nas escavações, com impactes negativos na qualidade de vida dos receptores próximos 

e/ou na estrutura de edifícios; 

- Transporte de matérias-primas para a obra e de resíduos gerados para destino final adequado – emissão de ruído 

associado ao tráfego rodoviário. 

• Ordenamento do Território 

- Implantação da ETAR e de projectos complementares – potencial afectação de áreas com condicionamentos ou 

restrições nos instrumentos de gestão territorial em vigor para o local. 
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• Paisagem 

- Escavações e terraplenagens – alterações na morfologia local do terreno; 

- Obras de implantação do estaleiro, construção da ETAR e dos projectos complementares – efeito de intrusão visual 

e desorganização funcional e paisagística; alteração da estrutura intrínseca da paisagem devido à afectação dos 

seus componentes biofísicos. 

• Património Cultural 

- Escavação e movimentação de terras – afectação de eventuais vestígios arqueológicos retidos no subsolo; 

- Implantação da ETAR ou de projectos complementares – afectação de eventuais vestígios arqueológicos ou 

elementos de relevância patrimonial ou arquitectónica. 

• Sócio-Economia e Acessibilidades 

- Ocupação do solo – afectação de elementos com importância comunitária ou particular ou obstrução ao seu acesso 

ou utilização; 

- Actividades emissoras de poeiras, poluentes atmosféricos, ruído e vibrações – potencial afectação da qualidade de 

vida de receptores sensíveis; 

- Actividades de construção e circulação de veículos – afectação de zonas habitualmente utilizadas pela população 

com outras finalidades; 

- Circulação de veículos pesados – perturbação do tráfego rodoviário, afectação da segurança da circulação 

rodoviária e afectação do estado dos pavimentos; 

- Presença do estaleiro e existência de uma zona de obras – alteração da percepção visual dos receptores sensíveis; 

- Actividades de construção – possibilidade de criação de emprego local e aumento da procura de serviços locais, 

sobretudo restauração, comércio e hotelaria nos locais mais próximos da obra. 

 

9.2 Impactes Ambientais na Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração de uma ETAR, salientam-se as actividades susceptíveis de originar impactes: 

• Descarga de águas residuais tratadas no meio receptor; 

• Produção de águas de serviço – reutilização de águas residuais; 

• Produção de resíduos e lamas e respectivo transporte a destino final adequado; 

• Emissão difusa de poluentes gasosos, nomeadamente compostos odoríferos; 

• Transporte de reagentes necessários ao funcionamento da ETAR; 

• Execução de actividades de manutenção da ETAR. 

Tal como foi referido para a fase de construção, também é possível identificar um conjunto de impactes genéricos 

na fase de funcionamento, associados às acções descritas, e que se manifestam sobre os seguintes factores ambientais: 

• Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Sismicidade 

- Presença dos órgãos e edifícios da ETAR – potenciais impactes associados aos riscos de instabilidade dos 

materiais do solo e da plataforma, no caso de ocorrência de sismos. 

• Recursos Hídricos Superficiais 

- Tratamento de águas residuais e descarga de águas residuais tratadas – incremento da qualidade dos recursos 

hídricos superficiais, a nível regional e a médio/longo prazo, potenciando o desenvolvimento de usos (por exemplo, 

com finalidades balneares e piscícolas); 

- Descarga das águas residuais tratadas num curso de água – alteração do regime de escoamento do curso de água; 
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- Descarga de emergência de efluente bruto – afectação da qualidade da água do meio receptor. 

• Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Tratamento de águas residuais e descarga de águas residuais tratadas – incremento da qualidade dos recursos 

hídricos subterrâneos, a médio/longo prazo e a nível local e regional; 

- Descarga de emergência de efluente bruto – potencial contaminação de água subterrânea; 

- Fissuras ou rupturas acidentais em órgãos ou condutas – potencial contaminação de águas subterrâneas. 

• Solo e Usos do Solo 

- Presença da ETAR – afectação e incompatibilidade de usos futuros do solo na área de intervenção. 

• Ecologia 

- Tratamento de águas residuais e descarga de águas residuais tratadas – melhoria global da qualidade das águas 

superficiais, o que beneficia as comunidades florísticas e faunísticas associadas ao meio receptor, podendo 

contribuir para o aumento da sua diversidade; 

- Presença humana, circulação de veículos, funcionamento dos órgãos e equipamentos – produção de perturbação 

que pode afectar espécies faunísticas existentes nas imediações do local. 

• Qualidade do Ar 

- Emissão de compostos odoríferos em várias fases do tratamento, nomeadamente sulfureto de hidrogénio, 

amoníaco e metilmercaptanos – possível afectação da qualidade do ar; 

- Produção de gases poluentes, como NOx e CO, em unidade de cogeração (caso integre o projecto da ETAR) – 

possível afectação da qualidade do ar; 

- Circulação de veículos pesados – emissão de poluentes gasosos resultantes da combustão nos respectivos 

motores. 

• Ambiente Sonoro e Vibrações 

- Tráfego de veículos pesados – aumento dos níveis de ruído e da sua frequência; 

- Funcionamento de equipamentos potencialmente geradores de ruído – a intensidade do som emitido (que 

dependerá do grau de isolamento sonoro dos equipamentos) poderá provocar incomodidade para os receptores 

sensíveis próximos. 

• Ordenamento do Território 

- Presença da ETAR – diminuição do valor fundiário dos terrenos envolventes. 

• Paisagem 

- Implantação da ETAR – introdução de novos elementos que geram uma nova percepção de paisagem, dependente 

das características morfológicas, volumétricas e cromáticas da ETAR, do meio receptor e da existência de 

potenciais observadores e sua aceitação; 

- Substituição dos elementos existentes por uma infra-estrutura de cariz artificial – alterações permanentes da 

percepção visual da paisagem. 

• Património Cultural 

- Situação de acidente na ETAR – possível afectação de elementos patrimoniais, com o rebentamento de órgãos (por 

exemplo, reservatórios de biogás). 
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• Sócio-Economia e Acessibilidades 

- Tratamento das águas residuais – melhoria da qualidade ambiental da região e, consequentemente, da qualidade 

de vida e saúde pública das populações afectadas; 

- Tratamento das águas residuais – afectação económica da região devido à melhoria da qualidade da água captada 

e utilizada (incremento de actividades turísticas e outras actividades lucrativas, menores custos com o tratamento 

pontual de água captada); 

- Funcionamento e manutenção da ETAR – possibilidade de criação de emprego local; 

- Circulação de veículos – aumento do ruído associado e afectação do tráfego e segurança rodoviária. 

Salienta-se que o funcionamento de uma ETAR origina um impacte positivo de grande significado, correspondente 

à descarga de águas residuais tratadas, que irá promover a melhoria da qualidade do meio receptor. Contudo, para que tal 

seja possível, geram-se outros impactes significativos, mas com efeitos potencialmente adversos no ambiente. Das 

actividades referidas destaca-se a produção de lamas e a emissão de odores, aspectos esses que serão alvo de uma 

análise mais pormenorizada nos capítulos seguintes. 

A construção de novas ETAR, o consequente tratamento de volumes cada vez maiores de águas residuais e o 

acréscimo das exigências ao nível do tratamento têm como consequência a produção de quantidades progressivamente 

maiores de lamas. A agravar este problema, a forma como se tem desenvolvido a ocupação urbana do território, com um 

crescimento contínuo das grandes cidades e a desertificação do interior, tem dificultado a gestão desta problemática, já que 

se verificam zonas com grande produção de lamas e com escassez de locais adequados para a sua deposição final. 

Outro impacte que se manifesta com uma importância cada vez mais significativa é a emissão de odores e a 

incomodidade que estes causam nas populações. Tal acontece devido, sobretudo, à crescente pressão da ocupação 

urbana – nos grandes centros urbanos, as ETAR são implementadas em zonas próximas de áreas residenciais, levando a 

que os inevitáveis odores representem o principal motivo de reclamação. 

 
 

10. PRODUÇÃO DE LAMAS DE DEPURAÇÃO EM ETAR 
 

10.1 Características e Origem das Lamas 

Durante o tratamento de efluentes em ETAR, são produzidas lamas de depuração, que resultam da matéria 

orgânica extraída ao efluente e do crescimento de microrganismos (material biológico não estabilizado), podendo também 

possuir reagentes químicos. De um modo simplificado, as lamas possuem os poluentes retirados à fase líquida, de modo a 

que o impacte da sua descarga no meio receptor seja aceitável, o que torna a produção de lamas um processo inevitável do 

tratamento de águas residuais. 

A quantidade e características das lamas dependem, fundamentalmente, do grau e tipo de tratamento praticados 

e das características da água residual afluente. De um modo geral, as lamas possuem elevados teores de humidade e de 

matéria orgânica, nutrientes como o azoto, fósforo e potássio, além de uma importante concentração de microrganismos 

patogénicos. Podem também possuir outros constituintes em concentrações vestigiais, que, pelas suas características, são 

os mais problemáticos, como metais pesados, pesticidas ou hidrocarbonetos. Os metais pesados, não sendo elementos 

comuns nas águas residuais domésticas, são essencialmente provenientes de descargas de águas residuais industriais. 

A origem das lamas num sistema de tratamento varia com o tipo de linha de tratamento e com o seu método 

operativo. Nos sistemas de tratamento convencionais, as lamas têm origem nas operações de decantação primária e nos 
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processos bioquímicos, secundário e terciário. Enquanto que nos decantadores primários são obtidos sólidos primários e 

escumas, no tratamento biológico são obtidos sólidos suspensos resultantes da actividade biológica, posteriormente 

removidos no decantador secundário.  

Na maioria dos casos, são obtidas lamas mistas, que consistem numa mistura de lamas primárias e de lamas 

secundárias. Estas podem ser processadas em conjunto ou podem ser separadas em decantadores distintos e só 

posteriormente processadas em comum. 

 

10.2 Problemática Ambiental associada à Gestão de Lamas 

Os impactes ambientais inerentes à gestão de lamas relacionam-se com as quantidades em que estas são 

produzidas e com suas características. Devido ao seu elevado teor em matéria orgânica, há tendência para o 

desenvolvimento de condições anaeróbias, com libertação de odores, desenvolvimento de septicidade e risco de 

proliferação de microrganismos patogénicos. Por outro lado, as lamas apresentam uma concentração de sólidos muito baixa 

(em média, as lamas possuem 75% de água), o que dificulta o seu manuseamento e transporte. 

A deposição de lamas não tratadas no solo pode potenciar problemas de contaminação, tanto do solo como dos 

recursos hídricos, pondo em risco a saúde pública. Por outro lado, a libertação de odores pode causar incómodo às 

populações nas proximidades da zona de deposição. Caso as lamas possuam metais pesados, estes podem infiltrar-se e, 

devido ao seu carácter cumulativo e tóxico, podem contaminar produtos alimentares e acumularem-se em tecidos animais. 

Para reduzir a magnitude destes problemas, as lamas são sujeitas a diversos processos de tratamento que, em 

termos genéricos, visam a sua estabilização, de forma a reduzir o seu poder de fermentação, responsável pela produção de 

gases e odores; a redução do seu volume, para facilitar o seu manuseamento, transporte e armazenamento; e a sua 

higienização, de forma a eliminar o máximo de microrganismos patogénicos. 

 

10.3 Destinos Finais das Lamas 

A selecção do destino final adequado para as lamas afigura-se como o principal desafio da gestão dos sistemas 

de saneamento, devido às quantidades e características das lamas produzidas, que exigem diferentes tipos de estratégias. 

A nível comunitário, a política de resíduos fundamenta-se no princípio orientador da hierarquia de gestão, dando 

preferência à prevenção da produção de resíduos, seguida da sua recuperação (que inclui a reutilização, a reciclagem e a 

recuperação energética) e, por último e quando as alternativas anteriores se encontrarem esgotadas, a eliminação 

(incineração sem recuperação energética e deposição em aterro). 

Face ao expectável e inevitável aumento da produção de lamas, de acordo com as características dos sistemas e 

com as soluções de tratamento disponíveis, a prevenção da produção de lamas não se afigura como um objectivo possível, 

sendo indispensável apostar nas subsequentes estratégias de gestão. 

Assim, as lamas de depuração produzidas em ETAR não devem encaradas como um resíduo, mas sim como um 

subproduto ou um recurso, devendo ser explorada a sua valorização, sempre que tal for viável, do ponto de vista técnico, 

ambiental e económico. 

Apesar de existirem diversos destinos finais possíveis para as lamas, nem todas as soluções são tecnicamente 

viáveis, com relações custo-benefício vantajosas ou isentas de implicações ambientais. De entre as soluções que têm vindo 

a ser equacionadas, seleccionam-se as seguintes: valorização agrícola, recuperação de solos, cobertura de aterros 

sanitários e outras utilizações que visem a recuperação paisagística, incorporação de lamas na matéria-prima de cerâmica e 

tijolos, co-compostagem com a fracção orgânica dos RSU, co-incineração com outros combustíveis ou resíduos, 

incineração dedicada. 



 38 

Na UE, os principais destinos para as lamas, nos últimos anos, têm sido a aplicação em solo agrícola, a deposição 

em aterro e os processos térmicos. De acordo com dados da European Environmental Agency (EEA), relativos a 1998, 50% 

das lamas produzidas tinham utilização na agricultura, enquanto que 25% eram depositadas em aterro, 18% eram alvo de 

incineração e os restantes 7% eram rejeitados nos recursos hídricos e outros destinos desconhecidos. Os dados para 

Portugal apontavam para que cerca 70% das lamas produzidas seriam encaminhadas para aterro e apenas 30% seriam 

alvo de reciclagem por utilização nos solos agrícolas. 

Com base na actual política ambiental comunitária, é privilegiada a reutilização e valorização das lamas, 

incentivando a sua utilização em solos agrícolas, de forma a permitir fechar o ciclo de nutrientes. 

 

10.3.1 Utilização Agrícola 

A aplicação de lamas nos solos agrícolas e florestais permite a introdução de matéria orgânica e nutrientes no 

solo, o que adquire especial importância dadas as características dos solos, cada vez mais degradados por fenómenos de 

erosão, compactação e desertificação. A matéria orgânica é um factor chave em todos estes fenómenos, na medida em que 

melhora as propriedades físicas e químicas do solo. 

Contudo, a introdução de lamas no solo envolve também a introdução de alguns poluentes, que poderão sofrer 

transformações e transferências no solo. Assim, é importante assegurar normas e restrições à utilização agrícola das lamas. 

 

10.3.1.1 Enquadramento Legal 

A nível comunitário, a aplicação de lamas de depuração na agricultura é regulamentada através da Directiva 

86/278/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, que visa a prevenção dos efeitos nocivos no solo, na vegetação, nos animais e 

nos seres humanos, inerentes à utilização agrícola de lamas, e incentiva a sua correcta utilização. Esta foi a primeira 

Directiva comunitária a abordar, especificamente, a protecção dos solos. 

Esta directiva estabelece valores-limite de concentração de metais pesados nos solos e nas lamas, a proibição de 

utilização de lamas sempre que a concentração de um ou vários metais nos solos ultrapasse esses valores-limite e a 

obrigatoriedade do tratamento das lamas. Além disto, estipula que a aplicação das lamas deve ter em consideração as 

necessidades nutricionais das plantas e proíbe a aplicação em certas culturas durante um determinado período de tempo, 

em função do respectivo tratamento a que as lamas foram sujeitas. 

Segundo a perspectiva da Comissão Europeia, a aplicação das lamas em solos agrícolas continua a ser a melhor 

solução de valorização, desde que os requisitos ambientais sejam cumpridos e não se comprometa a saúde pública. 

Contudo, já foi manifestada a necessidade de alteração da Directiva 86/278/CEE – em 2000 foi elaborada uma 

proposta de Directiva (3º versão preparatória – ENV.E.3/LM, de 27 de Abril de 2000), e em 2002 foi publicada uma 

comunicação para uma “Estratégia temática de protecção do solo” (COM (2002) 179 Final, de 16 de Abril de 2002), 

associada ao desenvolvimento de uma Directiva Quadro do Solo.  

As principais alterações propostas por esta versão preparatória relacionam-se com a obrigatoriedade de 

tratamento das lamas, a definição mais restritiva do uso de lamas no solo, o aumento dos parâmetros analisados e da 

responsabilidade do produtor. 

A Directiva n.º 86/278/CEE foi transposta para a ordem jurídica nacional através do Decreto-Lei n.º 446/91, de 22 

de Novembro, e regulamentada pelas Portarias n.º 176/96 e n.º 177/96, de 3 de Outubro. Contudo, de acordo com a 

necessidade de rever e adequar a legislação existente a uma maior exigência do ponto de vista da salvaguarda dos valores 

ambientais e da saúde humana, este quadro legislativo foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho.  
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Com este novo quadro legal, pretendeu-se clarificar o conceito de “lamas de composição similar”, introduzindo as 

classificações da Lista Europeia de Resíduos (LER). Este diploma estabelece um maior número de restrições quanto aos 

locais onde as lamas podem ser aplicadas, proibindo a sua utilização em solos destinados à produção biológica.  

Encontram-se também fixados os valores-limite para a concentração de metais pesados nas lamas para utilização 

agrícola e nos solos receptores, quantidades máximas que poderão ser introduzidas anualmente nos solos e outros 

parâmetros a analisar, como a presença e concentração de compostos orgânicos e dioxinas, o que varia com a origem das 

lamas – Anexo I do diploma. Também são apresentadas as disposições relativas à frequência das análises das lamas e dos 

solos, os parâmetros a analisar, os métodos de amostragem e análise, as normas de referência a seguir – Anexo II. 

A valorização agrícola de lamas de ETAR só é possível após a apresentação de um pedido de licenciamento à 

Direcção Regional de Agricultura territorialmente competente e respectiva resposta favorável. 

 

10.3.1.2 Panorama Nacional 

A utilização das lamas de ETAR em solos agrícolas tem sido a estratégia de valorização e destino final mais 

difundida, nos últimos anos, em Portugal, em concordância com as disposições comunitárias nesta área.  

Os solos portugueses são, de um modo geral, pobres em matéria orgânica, acentuando esta escassez em 

algumas regiões do centro e sul do país. A disponibilidade de azoto e fósforo é também reduzida, pelo que as necessidades 

das culturas têm de ser satisfeitas com a aplicação de fertilizantes, na sua maioria minerais. Adicionalmente, a grande 

maioria dos solos portugueses são ácidos, o que reduz a sua capacidade produtiva. 

A aplicação de lamas nos solos nacionais pode contribuir de forma positiva para a recuperação e manutenção da 

sua fertilidade, além de conferir ao solo maior capacidade de retenção de água e maior resistência à erosão.  

Do ponto de vista agrícola, as lamas com elevados teores de azoto ou de cálcio são desejáveis, pelo que a 

estabilização das lamas com óxido de cálcio (através do processo de “calagem”) é vantajosa pela sua elevada capacidade 

alcalinizante e por contribuir para a redução da mobilidade dos metais pesados e, consequentemente, os riscos associados 

à presença destes nas lamas ou nos solos. 

Contudo, é importante salientar que a utilização indiscriminada de lamas pode originar situações potencialmente 

nocivas para o ambiente, provocadas por contaminantes orgânicos e inorgânicos, por acumulação de metais pesados no 

solo e nas culturas e ainda por microrganismos patogénicos. No caso específico português, a predominância de solos 

ácidos aumenta os riscos inerentes à contaminação com metais pesados, sobretudo em áreas com reservas hídricas 

subterrâneas de elevada vulnerabilidade. 

No que respeita aos nutrientes existentes nas lamas, a incorporação de quantidades excessivas de azoto no solo, 

sobretudo quando é associada a fertilização orgânica à fertilização mineral, pode possibilitar a sua lixiviação para o meio 

hídrico, o que contribui para a poluição difusa e para o potenciamento ou agravamento de situações de eutrofização. 

Apesar do direccionamento das políticas ambientais no que respeita à estratégia de gestão de lamas, existem 

alguns condicionamentos à valorização agrícola das lamas em Portugal, nomeadamente: 

• Sazonalidade do escoamento de lamas – enquanto que as lamas são produzidas de forma contínua, a sua 

valorização agrícola pode estar sujeita a grandes variações, pois a sua utilização é condicionada pelo tipo de solo 

e de cultura, bem como pelas condições atmosféricas; 

• Dificuldade de armazenamento nas ETAR – o escoamento sazonal das lamas implica uma capacidade de 

armazenamento das ETAR de cerca de 6 meses de produção, o que não acontece na maioria dos casos; 

• Proliferação de odores – as lamas são susceptíveis de libertarem odores desagradáveis, sobretudo sob condições 

climatéricas adversas, mesmo após estabilização química e/ou biológica; 
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• Elevado conteúdo de água – mesmo com os tratamentos de desidratação mais eficazes, a fracção de água na 

lama é muito elevada, o que aumenta substancialmente o seu volume e, consequentemente, os encargos em 

manuseamento, armazenamento e transporte; 

• Destino final a média/longa distância – de um modo geral, as ETAR com maiores produções de lamas localizam-

se em zonas urbanas ou onde a disponibilidade de zonas agrícolas para aplicação das lamas é escassa, o que 

aumenta os custos de transporte e os impactes daí decorrentes; 

• Dificuldade de espalhamento nos campos agrícolas – o reduzido nível técnico de muitos dos agricultores, 

associado à inexistência de meios adequados de espalhamento, contribui para que se coloquem dificuldades 

práticas nesta tarefa, resultando, muitas vezes, na sua incorrecta aplicação; 

• Efeitos psicológicos dos utilizadores – a existência de muitas ETAR a funcionar em más condições ou 

deficientemente controladas, susceptíveis de produzirem lamas sem a necessária qualidade química e biológica, 

levam a que os utilizadores tenham pouca confiança na utilização das lamas. Uma importante etapa no sentido de 

promover a confiança seria a certificação qualitativa das lamas; 

• Ausência de controlo e fiscalização – a impossibilidade de garantir o acompanhamento, controlo e fiscalização do 

nível de qualidade e da aplicação das lamas não permite assegurar que as disposições legais são cumpridas e 

que não existe risco para a saúde e para o ambiente; 

• Enquadramento legislativo – as disposições legislativas são cada vez mais restritivas, no que respeita ao destino 

a dar às lamas produzidas. 

Com base em todos estes aspectos, prevê-se que a valorização agrícola apresente crescentes limitações no 

futuro, devido às condições de aplicação e aos valores-limite mais restritivos, uma vez que as lamas dificilmente garantem a 

conformidade de todos os parâmetros requeridos. Adicionalmente, o número de parâmetros e a regularidade das análises 

tornam o processo mais dispendioso, o que constitui um entrave para os produtores.  

 

10.3.2 Destinos Finais Alternativos 

Qualquer uma das soluções actualmente utilizadas em Portugal começa a apresentar alguns impedimentos, já que 

a legislação se tem tornado mais restritiva, o que torna pertinente apostar em destinos finais alternativos. 

A deposição de lamas em aterro é regulamentada, a nível comunitário, e à semelhança de outros resíduos, pela 

Directiva n.º 1999/31/CE, de 26 de Junho de 1999. Contudo, a deposição de matéria orgânica em aterro encontra-se 

condicionada, tanto em Portugal como na maior parte dos países europeus, em consequência das inerentes implicações 

ambientais negativas. 

Nos casos em que as lamas de depuração de águas residuais têm uma origem industrial e possuem parâmetros 

que impossibilitam a sua valorização agrícola, o destino final destas lamas é, de modo geral, a deposição em aterro, em 

aterros para resíduos industriais ou para RSU, quando não existem outras alternativas viáveis. 

Com as limitações à deposição de lamas em aterros e o previsível aumento das restrições na utilização em solos 

agrícolas, a opção de valorização energética de lamas apresenta-se como uma solução inevitável, à semelhança do que se 

passa noutros países europeus. 

A utilização das lamas como fonte de energia é possível através de várias tecnologias, das quais se destacam a 

co-incineração e a incineração dedicada. Como o processo de implementação desta última hipótese se apresenta moroso e 

carece de avultados investimentos, e face às actuais opções estratégicas do MAOTDR, prevê-se que a co-incineração 

industrial de lamas e de outros resíduos seja a opção seleccionada. 
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Analisando estes destinos finais relativamente aos custos económicos associados, verifica-se que a utilização 

agrícola é a opção menos dispendiosa, tendo em consideração as externalidades geradas. De acordo com um relatório da 

Comissão Europeia, de 2002 (“Disposal and Recycling Routes for Sewage Sludge”), a utilização agrícola de lamas possui 

um custo total entre 110-160 €/tonelada de matéria seca, em oposição a 250-350 €/toneladas de matéria seca pela 

deposição das lamas em aterro, incineração dedicada ou co-incineração. 

Os valores apresentados são relativos a custos totais, que comportam os custos efectivos e os custos externos. 

Apesar dos custos totais serem maioritariamente constituídos pelos investimentos e custos de operação dos tratamentos, os 

impactes ambientes quantificáveis (que constituem externalidades) poderão fazer a diferença no caso de custos totais 

semelhantes. 

 

10.4 Soluções de Tratamento de Lamas 

Com base nos requisitos a que as lamas devem obedecer para a determinação do seu destino final, estas devem 

ser sujeitas às tecnologias de tratamento mais adequadas, de forma a minimizar os impactes negativos decorrentes da sua 

gestão e a optimizar todo o processo. 

No processo de selecção da opção de tratamento mais adequada devem ser considerados vários aspectos, como 

a quantidade e as características das lamas, o destino final previsto (no caso da aplicação agrícola, ter em consideração o 

tipo de solos e a necessidade de fertilizantes, as culturas praticadas e a susceptibilidade ambiental da região), os locais 

disponíveis para a implantação das unidades de tratamento, entre outros. É imprescindível que as soluções encontradas 

possuam um elevado nível de flexibilidade, de forma a se adaptarem às novas exigências legais e à evolução das 

quantidades e características das lamas produzidas. 

Actualmente, ainda não existe legislação específica que estabeleça, explicitamente, os requisitos para os 

tratamentos a aplicar às lamas. Contudo, a Comissão Europeia tornou pública a 2ª versão preparatória da Directiva relativa 

ao tratamento biológico de “bioresíduos” (DG ENV.A.2/LM/biowaste, de 12 de Fevereiro de 2001), em que se estabelecem 

os critérios de tratamento a aplicar aos resíduos orgânicos, nos quais se englobam as lamas provenientes de ETAR.  

De um modo geral, podem considerar-se três tipos de tratamento de lamas: 

• Espessamento – diminuição preliminar do volume, por redução do teor em água; 

• Estabilização – redução do potencial de decomposição; 

• Desidratação – redução do peso e volume, através da remoção de uma parte significativa da água. 

Os principais processos de estabilização agrupam-se em duas classes, designadamente, estabilização por via 

biológica (que compreende a digestão anaeróbia e aeróbia) e por via química, assistida por reagentes, como é o caso da 

estabilização alcalina (geralmente com cal, designada de calagem). Além dos processos biológicos e dos químicos, existem 

também processos térmicos, através de secagem, e processos integrados, que conjugam uma combinação dos anteriores. 

O método de desidratação é seleccionado através da análise do tipo de lama, características necessárias do 

produto desidratado e pelo espaço disponível na ETAR. Os métodos mais utilizados em Portugal consistem em leitos de 

secagem e na desidratação mecânica, sendo os primeiros geralmente usados em ETAR de pequenas dimensões e com 

grandes áreas disponíveis, enquanto que os outros são aplicados, em regra, em ETAR de maiores dimensões. 

Os vários processos de tratamento servem, por um lado, para tornar as lamas o mais inofensivas possível e, por 

outro lado, para facilitar o manuseamento e transporte, principalmente por redução do volume das lamas. O transporte das 

lamas é uma das etapas condicionantes de todo o processo de gestão, uma vez que o seu custo representa uma parcela 

significativa da gestão global. 
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Pela sua finalidade e potencialidades, a digestão anaeróbia com aproveitamento de biogás será alvo de uma 

análise mais detalhada. 

 

10.4.1 Digestão Anaeróbia com Aproveitamento de Biogás 

A digestão anaeróbia permite uma eficaz estabilização das lamas, a redução do seu volume e alguma 

higienização. Além disto, obtém-se um subproduto gasoso com características combustíveis, passível de ser utilizado para 

fins energéticos.  

Este processo envolve a degradação biológica, em condições de ausência de oxigénio, da matéria orgânica 

presente nas lamas. Ao promover a transformação da matéria orgânica, reduz o nível de sólidos presentes nas lamas e, 

consequentemente, o volume total de resíduo. Para além disto, reduz o odor gerado e elimina grande parte da carga 

patogénica presente. 

A decomposição da matéria orgânica é realizada por bactérias anaeróbias, cujos produtos do metabolismo 

compõem uma mistura gasosa, denominada biogás. O biogás é constituído por metano (50 a 80%), dióxido de carbono (20 

a 50%) e menores quantidades de outros componentes. 

A opção mais interessante para a utilização do biogás é a produção combinada de calor e electricidade, pelo 

processo de co-geração. Para além de fornecer o calor necessário ao desenvolvimento estável do processo anaeróbio (com 

o aquecimento das lamas no digestor), permite gerar uma mais valia na forma de electricidade, para consumo local ou 

exportação para a rede.  

No final do processo de digestão, obtém-se uma lama digerida, mais facilmente desidratável e com uma 

quantidade de nutrientes semelhante à da lama fresca. Os nutrientes, inicialmente presentes na forma orgânica, sofrem 

mineralização, o que os torna mais facilmente assimiláveis pelas plantas. Este aspecto permite reforçar as possibilidades de 

aplicação da lama digerida no solo agrícola como fertilizante. 

A Figura 8 esquematiza este processo, os produtos resultantes e sua potencial utilização. 

 
Figura 8: Esquema do processo de tratamento das lamas por digestão anaeróbia, com aproveitamento do biogás por co-geração. 

 

O aproveitamento de biogás por co-geração contribui de forma decisiva para a redução dos custos do processo de 

tratamento de efluentes, através da maximização da valorização energética do biogás produzido, o que torna este processo 

economicamente viável. Por outro lado, contribui para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, ao evitar a 

libertação destes gases para a atmosfera, e de CO2 antropogénico, devido à redução do consumo de combustíveis fósseis. 

Este processo pode tornar-se viável e económico para ETAR que servem populações com dimensão superior a 

10.000-15.000 habitantes. Em Portugal, existe um elevado potencial de aplicação desta tecnologia, assegurado pela 

crescente tendência de construção de ETAR multimunicipais ou que recebem efluentes de várias povoações. 
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A maioria das ETAR de grande capacidade de tratamento e recente construção possuem digestores anaeróbios e 

aproveitamento de biogás por co-geração, o que salienta a sua viabilidade económica. Prevê-se que as que ainda não 

possuem estes processos os venham a implementar em breve. 

As vantagens inerentes à adopção deste método combinado podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

• Redução dos impactes das lamas no ambiente (poluição de recursos hídricos, contaminação dos solos, 

emissão de odores e de metano, entre outros); 

• Produção de energia, térmica e eléctrica, e benefícios económicos da sua utilização e venda; 

• Produção de um composto estabilizado; 

• Redução da emissão de gases com efeito de estufa. 

De forma a maximizar os investimentos, é usual que sejam implementadas unidades de digestão anaeróbia que 

recebam lamas de várias ETAR. Contudo, além da possibilidade de integração de lamas de outras ETAR, podem ainda ser 

integrados resíduos de outra natureza, particularmente efluentes pecuários e industriais com cargas orgânicas elevadas. A 

valorização energética e reutilização de resíduos orgânicos numa infra-estrutura comum conduz a economias de escala, 

potencia investimentos e pode proporcionar melhores resultados operacionais. A co-digestão anaeróbia de resíduos de 

diferentes origens tem importantes vantagens que devem ser consideradas no estudo de soluções e na projecção das infra-

estruturas para o tratamento de resíduos orgânicos, nomeadamente das lamas. 

 

10.5 Enquadramento da Gestão de Lamas nos Projectos de ETAR sujeitos a AIA 

Uma vez que os processos de AIA analisados no âmbito do presente trabalho correspondem a todos os projectos 

de ETAR com capacidade superior a 150.000 hab.eq. que deram entrada no IA nos últimos sete anos, a análise das opções 

de tratamento da fase sólida consideradas nestes projectos permite tirar algumas conclusões acerca dos métodos de 

tratamento usuais em ETAR de maior capacidade. 

 Em todos os EIA analisados, são referidos os processos a que será sujeita a fase sólida do tratamento das águas 

residuais e o destino final previsto para as lamas. Em oito dos nove projectos analisados, o tratamento da fase sólida incluía 

o espessamento das lamas (gravítico e/ou por flotação); em cinco projectos, estava prevista a estabilização das lamas por 

digestão anaeróbia, com cogeração; todos os projectos de ETAR consideraram a desidratação mecânica das lamas (por 

centrifugação); em quatro ETAR previa-se recorrer à secagem térmica das lamas. 

Relativamente a três das ETAR que iriam recorrer à secagem térmica, estas iriam ser servidas por uma Unidade 

de Secagem Térmica, a construir numa das ETAR e que iria também servir outras ETAR do sistema multimunicipal. 

Contudo, na fase de RECAPE, foi comunicada uma alteração da estratégia de gestão de lamas a adoptar pela Águas de 

Portugal (responsável pela gestão destas ETAR), considerando a co-incineração das lamas em detrimento da opção de 

secagem térmica, considerada muito dispendiosa. 

Em todos os processos analisados, a opção de destino final das lamas após tratamento foi a valorização agrícola, 

sempre que tal se afigurasse possível, e, caso contrário, a sua deposição em aterro.  

Num projecto de uma ETAR, a linha de tratamento da fracção sólida é projectada e dimensionada a par com a 

linha de tratamento da fracção líquida, de acordo com os aspectos condicionadores existentes, como a qualidade 

pretendida do produto final, a localização, a área disponível, entre outros. 

A existência de várias opções de tratamento leva a que os EIA as apresentem como alternativas de projecto. A 

selecção da alternativa mais adequada depende da avaliação ambiental que será realizada, em que se pretende minimizar 

as implicações ambientais decorrentes dessa opção. 
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Relativamente ao tratamento da fracção sólida, e como já foi referido com mais detalhe anteriormente, existem 

várias opções tecnológicas possíveis, para as quais é necessário fazer um estudo técnico, económico e ambiental que 

determine a sua viabilidade face às especificidades da situação em análise. Este estudo e a selecção das opções 

compatíveis deverá ser explicitado no EIA, sobre o qual recai a avaliação. 

Em relação ao destino final das lamas, a DIA deverá referir as medidas que evitam e reduzem os impactes 

decorrentes da opção seleccionada. Independentemente do destino escolhido, as DIA deverão indicar a necessidade de 

elaboração de Planos de Gestão de Lamas, de forma a controlar a sua produção, com a perspectiva da sua minimização, e 

a monitorização das suas características, o que poderá ser determinante para a escolha do destino final das lamas.  

 

10.6 Principais Conclusões e Estratégias Futuras 

O tratamento e destino final adequado para as lamas de ETAR representam importantes questões da actual 

gestão dos sistemas de saneamento de águas residuais e a sua complexidade advém do facto de envolverem aspectos 

técnicos, económicos, ambientais e legais, que ultrapassam a gestão das próprias ETAR, implicando estratégias integradas. 

A estratégia a adoptar passará pela conjugação da optimização da linha de tratamento de lamas, que vise a 

melhoria da qualidade final das lamas e a diminuição das suas quantidades, com a adequada valorização e reutilização das 

lamas produzidas – “minimizar o que se rejeita, maximizar o que se aproveita”. 

Relativamente à utilização de lamas em solos agrícolas, a aposta e desenvolvimento deste destino final depende, 

em grande parte, das possibilidades de aumentar a qualidade das lamas e a confiança dos agricultores, assegurando a 

ausência de riscos para a saúde humana e para o ambiente. Caso estes objectivos não se afigurem possíveis, prevê-se que 

outras alternativas sejam reforçadas, como é o caso da co-incineração de lamas. 

Salienta-se também que a opção por outros destinos finais depende da adopção de uma estratégia política a nível 

nacional, que estabeleça linhas orientadoras e mecanismos técnicos e económicos para a implementação das alternativas 

com menores impactes ambientais. 

Em síntese, é necessário ter em consideração alguns aspectos fundamentais a que um processo de gestão de 

lamas optimizado deve atender: 

i. Cumprir dos requisitos legais – locais, nacionais e comunitários; 

ii. Garantir a aceitação da opinião pública; 

iii. Minimizar a produção de lamas e os custos energéticos e económicos; 

iv. Maximizar a recuperação material e energética. 

De forma a minimizar os impactes ambientais inerentes à produção e gestão das lamas, deve ser assegurada a 

sua qualidade e a optimização do seu sistema de gestão, pelo que se torna essencial a implementação de alguns requisitos: 

• Instrumentos que assegurem a qualidade da água residual à entrada da ETAR – Definição de critérios de 

qualidade de descarga no sistema de drenagem das águas residuais urbanas, sobretudo através da elaboração 

de Regulamentos Municipais de Descarga de Águas Residuais Industriais, e respectiva fiscalização do seu 

cumprimento, já que são estes que comprometem a eficácia do tratamento; 

• Estabilização das lamas – Assegurar a redução dos microrganismos patogénicos, a eliminação de odores 

desagradáveis e a redução ou eliminação de agentes de putrefacção; 

• Desidratação das lamas – Redução da dimensão dos órgãos de tratamento, transporte e armazenamento 

subsequente e a consequente redução dos custos associados; 
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• Higienização das lamas – Alternativas de tratamento avançado mais comuns: tratamento químico por via alcalina 

(calagem), compostagem e secagem térmica; 

• Armazenamento das lamas – Aspecto importante para optimizar as rotas de escoamento do produto, uma vez que 

a produção de lamas nas ETAR é contínua e a sua aplicação em solos agrícolas é, em regra, sazonal; 

• Controlo quantitativo das águas residuais e lamas – Medição de caudal da fase líquida e da fase sólida que 

permitam implementar indicadores de desempenho; 

• Monitorização das lamas e dos solos – Assegurar o controlo da qualidade; monitorização dos solos para permitir 

acompanhar a evolução dos resultados da aplicação. 

A nível nacional, não existe uma estratégia oficial relativamente à problemática da gestão das lamas. Contudo, o 

PEAASAR II identifica algumas soluções que devem ser privilegiadas, no âmbito da protecção dos valores ambientais, 

nomeadamente: 

• A redução da produção de lamas através de tecnologias que minimizem os subprodutos gerados no processo; 

• A redução dos volumes de lamas através de tecnologias de desidratação, secagem e compressão; 

• A reutilização das lamas, devidamente inertizadas e compostas, para utilizações compatíveis; 

• A valorização energética das lamas através da produção de biogás; 

• A deposição de lamas em aterro, quando as suas características não permitam a reutilização. 

Salienta-se ainda a referida necessidade de implementação rigorosa de um regulamento de descargas de águas 

residuais – de forma a aplicar o princípio do poluidor-pagador e a aumentar as possibilidades de valorização. Este Plano 

considera também a possibilidade futura de “considerar alternativas de valorização conjunta com outros tipos de resíduos”, 

apesar de não estabelecer objectivos nem metas mais concretos. 

 

 

11. EMISSÃO DE ODORES NUMA ETAR 
 

A emissão de odores é uma das principais preocupações do público, no que respeita à implantação de uma ETAR 

ou à modificação das infra-estruturas existentes, sobretudo quando estas se localizam na proximidade de aglomerados 

urbanos ou de receptores sensíveis. A incomodidade causada pelos odores libertados numa ETAR constitui um dos 

principais impactes ambientais verificados durante a fase de exploração destas instalações e que causa maiores entraves à 

aceitação da sua localização por parte das populações envolventes. 

Este facto tem conduzido a uma preocupação crescente por parte das entidades gestoras, projectistas e técnicos 

envolvidos, no sentido de minimizar este impacte, actuando sobre as fontes emissoras de odores. 

Além destes aspectos que influenciam a qualidade de vida das populações envolventes, salienta-se que a 

existência de elevadas concentrações de compostos odoríferos nas instalações pode constituir um perigo para a saúde e 

segurança, além de provocarem a degradação de alguns materiais, tanto de equipamentos electromecânicos como da 

construção civil. Assim, as estratégias de gestão de odores devem ter em consideração todos estes aspectos – minimizar 

os impactes nas populações, os riscos para os trabalhadores das instalações e os danos nos equipamentos. 
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11.1 Tipos e Fontes de Odores numa ETAR 

Os odores libertados numa ETAR resultam da degradação anaeróbia da matéria orgânica, que pode ocorrer no 

sistema colector de águas residuais ou na própria instalação, ao longo do processo de tratamento. A descarga de águas 

residuais industriais que contenham compostos odoríferos ou outros constituintes que possam reagir com os existentes nas 

águas residuais domésticas também podem originar compostos odoríferos. 

Ao longo dos sistemas de drenagem, sobretudo em troços de maior extensão, é comum originarem-se condições 

anaeróbias que conduzem à formação de gases com características odoríferas. Apesar destes gases serem gradualmente 

libertados ao longo do sistema, em zonas de transição entre as condutas, estações elevatórias e outros dispositivos que 

promovam a turbulência das águas residuais, a libertação destes compostos é sentida com maior intensidade quando o 

afluente chega à ETAR, o que explica o alto potencial de libertação de odores no tratamento preliminar do afluente. 

No próprio sistema de tratamento, as instalações de espessamento de lamas, os digestores anaeróbicos e 

operações de recirculação de lamas são os maiores contribuintes para a libertação de odores, devido ao maior tempo de 

permanência de sólidos constituídos por matéria orgânica putrescível e microrganismos com capacidade de a decompor. 

A maior parte dos odores libertados para a atmosfera consiste numa mistura complexa de componentes, 

tipicamente constituídos por enxofre e azoto, dos quais se destacam o amoníaco (NH3), o sulfureto de hidrogénio (H2S), os 

mercaptanos (compostos orgânicos sulfurados), as aminas (como, por exemplo, a trimetilamina), entre outros sub-produtos 

da fermentação anaeróbia. O sulfureto de hidrogénio é responsável pelo característico cheiro a “ovos pobres” e, em altas 

concentrações e longos períodos de exposição, pode ser letal. 

Pela análise dos limites de detecção olfactivos dos principais compostos odoríferos em ETAR, constata-se que os 

compostos com enxofre possuem limites de reduzidas concentrações, sendo, portanto, os principais compostos 

responsáveis pelos maus odores – por exemplo, o sulfureto de hidrogénio possui um limite olfactivo de 0,0001 a 0,03 

mg/Nm3 ar. Em segundo grau de importância apresentam-se os compostos com azoto – o limite olfactivo para a amónia é 

de 0,5 a 37 mg/Nm3 ar. 

 

11.2 Enquadramento Legal  

Na legislação nacional relacionada com a poluição atmosférica e a qualidade do ar não existem referências a 

valores-limite de concentração de compostos odoríferos na atmosfera. As limitações legais existentes têm uma aplicação 

direccionada para a segurança e saúde pública, nomeadamente dos trabalhadores – a Norma Portuguesa NP1796, de 

1983, estabelece os níveis admissíveis de concentração (NAC), ou seja, os limites de exposição dos trabalhadores sem 

efeitos adversos para a saúde, para alguns compostos odoríferos.  

No que respeita aos sistemas públicos de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, devem ser 

consideradas as disposições da Portaria n.º 762/2002, de 1 de Junho, que estabelece um conjunto de prescrições que 

garantam a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores destes sistemas. Apesar destas considerações serem 

necessariamente verificadas no funcionamento de uma ETAR, encontram-se mais relacionadas com a análise de risco da 

instalação e, como já foi referido, o presente estudo direcciona-se para os impactes da emissão de odores nas populações. 

 Considerando o enquadramento normativo europeu, e tendo em conta a necessidade de detecção dos odores e 

do grau de incomodidade sentida pelas populações, é habitualmente considerada uma norma holandesa em matéria de 

odores – NVN 2820:1995.  

Relativamente à medição de odores, existe um documento que estabelece as normas para a amostragem e 

medição de odores, elaborado pelo Comité Europeu de Normalização (CEN), que procura uniformizar os critérios nos vários 

EM e obter resultados de medição de odores fiáveis e reproduzíveis (EN 13725:2003 “Air Quality-Determination of Odour 
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Concentration by Dynamic Olfactometry”). Esta norma substituirá as normas nacionais, incluindo a norma holandesa, e 

avalia a concentração de odores em unidades europeias de odor (ouE/m3), mas ainda não se encontra em aplicação. 

 

11.3 Impactes decorrentes da Emissão de Odores 

Os impactes resultantes da emissão de odores pelas ETAR são definidos de acordo com o grau de incomodidade 

causada aos receptores sensíveis localizados na zona envolvente. A avaliação deste grau de incomodidade não constitui 

uma tarefa objectiva e inequívoca devido à subjectividade inerente à percepção dos odores. Contudo, existem vários 

factores que devem ser considerados, nomeadamente: 

• Concentração do composto odorífero; 

• Carácter “ofensivo” do odor; 

• Frequência e persistência da ocorrência do odor; 

• Tolerância e expectativas do receptor. 

 

11.3.1 Avaliação de Impactes 

O método mais comum para avaliar o impacte causado pelos odores consiste na utilização de modelos de 

dispersão, que permitem prever as concentrações de odores nas zonas envolventes à ETAR, com base nas taxas de 

emissão típicas dos diferentes órgãos e processos, na topografia do local e em dados meteorológicos. Uma vez que os 

níveis de odores emitidos por uma ETAR se relacionam com os níveis de H2S produzidos, as simulações são geralmente 

efectuadas para a dispersão deste gás, a uma escala local e para um ano de dados meteorológicos. 

De acordo com o enquadramento legal em matéria de odores, a identificação dos impactes associados à detecção 

de odor ao nível do solo resulta da comparação entre os valores de concentração de H2S estimados e o limite de detecção 

associado a este poluente. Segundo vários autores, o valor relativo ao limite de detecção humana deste poluente 

corresponde a 0,5 ppb. Na respectiva simulação de dispersão, devem ser identificadas as áreas nas quais os níveis de H2S 

são superiores a este limite. 

A utilização de modelos que simulam a dispersão dos compostos odoríferos constitui uma importante ferramenta 

para a avaliação preliminar dos impactes da emissão destes poluentes, contudo, após a construção e entrada em 

funcionamento da ETAR, é necessário assegurar que os dados reais correspondem à previsão do modelo. 

A avaliação dos odores, qualitativa e quantitativa, constitui um procedimento essencial para assegurar o efectivo 

cumprimento de um plano de monitorização de odores, usualmente imprescindível quando a ETAR se localiza na 

proximidade de zonas urbanas ou de receptores sensíveis, ou quando as características do projecto determinam a 

necessidade desta monitorização. 

A monitorização das emissões de poluentes constitui um aspecto obrigatório, sempre que esteja estabelecido um 

valor-limite de emissão para esse poluente e cujo caudal mássico de emissão se situe entre o limiar máximo e o limiar 

mínimo (monitorização pontual), ou quando ultrapassa o limiar mássico máximo (monitorização em contínuo), tal como 

disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. Para o sulfureto de hidrogénio, estes limites mássicos encontram-se 

definidos na Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro.  

A realização de campanhas de amostragem de odores permite dar respostas aos seguintes aspectos: 

• Assegurar a conformidade com o plano de monitorização;  

• Identificar as principais fontes de odores e determinar as suas taxas de emissão; 

• Monitorizar as operações e avaliar do seu desempenho; 

• Comparar as práticas de operação e avaliar alternativas; 
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• Avaliar o desempenho dos sistemas de controlo de odores; 

• Assegurar a eficácia das medidas de minimização aplicadas; 

• Aferir os modelos de dispersão. 

 

11.3.2 Métodos para a Determinação de Odores 

Para a determinação dos odores e medição das respectivas concentrações podem ser utilizados métodos de 

avaliação sensorial, avaliação química ou sensores electrónicos, que devem ser seleccionados de acordo com os objectivos 

que se pretende alcançar. 

O método sensorial de olfactometria baseia-se nas respostas olfactivas de um painel de avaliadores que inalam 

amostras diluídas com ar limpo. As respostas dos avaliadores ao longo de um conjunto de diluições sucessivas permitem a 

determinação da concentração do odor, que é expressa em unidades de odor por metro cúbico (UO/m3) e que pode ser 

calculada a partir de estimativas realizadas com base nos limites de detecção individuais.  

Dada a inexistência de legislação nacional em matéria de odores, a legislação holandesa é normalmente utilizada 

como base para a definição dos critérios a serem adoptados no que respeita à afectação da população. As referidas 

unidades de odor utilizadas são estabelecidas numa norma holandesa (NVN 2820), já que as normas europeias ainda não 

são válidas.  

A análise química utiliza técnicas analíticas convencionais e permite identificar e quantificar um composto 

odorífero específico através de uma amostra de gás. Utiliza métodos como a cromatografia gasosa, à qual se associa um 

espectrómetro de massa, para a identificação dos compostos (GC-MS). 

Os métodos sensoriais são vantajosos pois permitem estabelecer uma relação directa entre a concentração de 

odores e a forma como estes são identificados pelos seres humanos, o que se demonstra útil na avaliação da incomodidade 

das populações face ao funcionamento de uma ETAR.  

Existem também métodos de medição qualitativa de odores, que traduzem o grau de incomodidade provocado por 

estes. O sistema com maior aceitação baseia-se num modelo alemão – German VDI-guideline.  

A Figura 9 sistematiza os principais métodos utilizados na análise de uma amostra gasosa com compostos 

odoríferos. 

 
Figura 9: Método sensorial e analítico para a avaliação de odores. 

Fonte: WEF/ASCE, 1995 (adaptado) 
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11.4 Minimização da Produção de Odores 

Existem várias estratégias para a minimização dos odores produzidos numa ETAR, podendo estas ser 

implementadas na fase de concepção do projecto ou na fase de exploração. A opção mais vantajosa relaciona-se com a 

integração de medidas de minimização da produção de odores na fase de elaboração do projecto, começando com o seu 

correcto dimensionamento. Além das situações inevitáveis que levam à libertação de compostos odoríferos devido à 

decomposição da matéria orgânica do efluente, tanto o sobredimensionamento como o subdimensionamento das operações 

e processos envolvidos potenciam a formação de odores – existência de tempos de retenção excessivos, acumulação de 

sólidos, sobrecarga orgânica, fornecimento inadequado de ar/oxigénio, entre outros factores. 

A concepção dos sistemas de drenagem de águas residuais encontra-se sujeita a um conjunto de normas 

específicas ou critérios de boas práticas, como por exemplo, a existência de uma velocidade mínima que garanta condições 

de auto-limpeza dos colectores, estipulada no Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto. Este diploma refere 

também a altura máxima recomendável da lâmina líquida, pois não é aconselhável que o escoamento ocorra com secção 

cheia ou quase cheia, de forma a permitir a ventilação e reduzir a formação de H2S e metano. 

No dimensionamento e concepção dos órgãos de uma ETAR existem também alguns critérios que minimizam a 

libertação de odores, como por exemplo, a implementação de dispositivos que reduzam a turbulência no retorno de 

escorrências da fase líquida, já que a existência de quedas hidráulicas originam trocas líquido-ar e potenciam a volatilização 

de compostos odoríferos. 

Além destes aspectos, existem outros que podem ser destacados, relativos quer à concepção quer à operação da 

ETAR, que se encontram sistematizados na Tabela 7. 

Estratégias para a minimização da libertação de odores numa ETAR 
Fase de implementação da 

estratégia 

Selecção do local adequado para implementação da ETAR 

Localização das principais fontes de odores o mais afastado possível dos receptores sensíveis 

Agrupar as principais fontes de odores, permitindo a optimização das operações de controlo e 
tratamento 

Controlo das descargas de águas residuais no sistema colector: 
• Adopção de limites de descarga mais restritos e fomentar o seu cumprimento; 
• Requerer o pré-tratamento dos efluentes industriais com compostos odoríferos; 
• Promover a equalização do efluente na fonte. 

Correcto dimensionamento dos órgãos de tratamento e implementação de duas linhas de 
tratamento, sempre que necessário 

Redução da turbulência nos canais e descarregadores 

Minimização dos circuitos de drenagem (por exemplo, de escorrências) 

Concepção 

Aumento da frequência de remoção de areias e gradados 

Minimização do tempo de retenção de lamas no decantador primário, de forma a evitar o 
desenvolvimento de condições de decomposição 

Aumento da taxa de oxigenação nos processos de tratamento biológico 

Aumento da frequência de bombeamento de lamas e escumas, de forma a evitar a sua acumulação 

Redução do tempo de exposição ao ar das lamas não estabilizadas, antes do armazenamento e 
tratamento 

Utilização de canais confinados de transferência de lamas 

Operação 

Cobertura das unidades de tratamento com maior potencial de libertação de odores 

Implementação de sistemas de ventilação e tratamento dos gases odoríferos 

Implementação de barreiras à difusão dos odores (por exemplo, barreiras arbustivas) 

Concepção 

Tabela 7: Controlo de odores associado à concepção e operação de ETAR. 
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11.4.1 Métodos para o Tratamento de Odores 

Devido aos impactes causados, torna-se necessária a implementação de estratégias para a gestão das emissões 

de odores, quer seja na adopção de medidas de prevenção da sua produção, actuando sobre os compostos que dão origem 

aos odores – através da adição de reagentes químicos, por oxidação, precipitação ou controlo do pH; ou através do 

tratamento do ar saturado de compostos odoríferos. Serão apenas abordados os últimos métodos, por serem os mais 

usuais nas ETAR nacionais. 

A implementação de um sistema de tratamento do ar implica a instalação de coberturas e equipamentos de 

ventilação nos órgãos onde há emissão de compostos odoríferos, para que sejam encaminhados para o respectivo sistema 

de tratamento. Tem sido prática comum a cobertura da obra de entrada, tanques de equalização e homogeneização, 

decantadores primários, espessadores de lamas e restantes instalações de processamento de lamas. 

De um modo geral, a concepção de instalações de tratamento de odores implica que sejam considerados os 

seguintes aspectos: 

• Caracterização do ar a tratar (fluxo, temperatura, pressão, composição, teor em humidade, entre outros); 

• Definição do quadro de qualidade relativamente aos gases tratados; 

• Avaliação das condições climatéricas e atmosféricas locais; 

• Selecção das tecnologias de tratamento de odores; 

• Concepção e dimensionamento das várias tecnologias equacionadas; 

• Avaliação económica das alternativas equacionadas. 

Relativamente à definição de referências de qualidade para os gases tratados, como já foi referido, não existe um 

quadro normativo nacional em matéria de incomodidade provocada pelos odores que estabeleça valores-limite para a 

emissão destes compostos. Assim, apesar das condições do ar tratado não obedecerem a uma exigência legal, devem 

assegurar que a emissão de compostos odoríferos nos diversos processos de tratamento da ETAR não causa impactes na 

qualidade do ar, responsáveis pela incomodidade das populações. 

Das tecnologias actualmente utilizadas no tratamento do ar saturado com compostos odoríferos, destacam-se as 

seguintes: 

• Absorção gás-líquido (scrubbing ou lavagem química) 

Consiste num processo de transferência de massa dos compostos odoríferos, da fase gasosa para a fase líquida. Este 

processo é aplicável quando o composto gasoso a tratar é estável. 

São utilizadas torres de lavagem (“scrubbers”) onde é recirculado um líquido em contra-corrente com o gás a tratar. O 

líquido de lavagem pode conter um reagente específico para o tipo de composto a tratar, que promove o aumento da 

transferência de massa. São utilizadas colunas em série, cada uma específica para eliminar uma família de compostos. 

Esta é a técnica mais utilizada em estações de tratamento. 

• Adsorção gás-sólido 

Consiste num processo de transferência dos compostos odoríferos presentes na fase gasosa para a fase sólida, 

através da sua adsorção à superfície do material sólido. O meio adsorvente possui características específicas para a 

retenção do composto a retirar, existindo vários materiais porosos; o carvão activado é o adsorvente mais utilizado.  

Neste processo, é necessária uma etapa suplementar para a regeneração do material suporte e recuperação dos 

produtos adsorvidos, pelo que é frequente a utilização deste método como a segunda etapa num sistema multi-etapas. 
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• Tratamento biológico 

Consiste na utilização de microrganismos para a remoção dos compostos odoríferos do ar, através da sua capacidade 

de oxidarem estes compostos. Os microrganismos podem encontrar-se fixados em biofiltros, simples ou humidificados. 

Os biofiltros são constituídos por um sistema de distribuição de ar e um meio de enchimento, onde se encontram os 

microrganismos; quando estes são humidificados, há um fornecimento contínuo de humidade, através da aplicação de 

um líquido sobre o meio de enchimento, liquido esse que é recirculado. 

Também podem ser utilizados biolavadores, que não possuem um meio de suporte para a fixação dos microrganismos. 

Esta tecnologia permite um tempo de contacto mais longo que nos processos anteriores e aplica-se ao tratamento de 

produtos voláteis solúveis, onde a biodegradação é lenta. 

• Tratamento térmico 

Consiste na utilização de processos de combustão ou oxidação a elevadas temperaturas de forma a destruir os 

compostos odoríferos existentes no ar. Este tratamento pode envolver oxidação térmica, catalítica e oxidação térmica 

com recuperação e regeneração. 

A escolha e aplicação da tecnologia de tratamento mais adequada devem considerar diversos factores, entre os 

quais se destacam os custos de investimento necessários à sua implementação, operação e manutenção. Dos processos 

que exigem um menor investimento, salientam-se os processos biológicos, principalmente recorrendo a biofiltros. Porém, 

actualmente, este processo não se aplica ao tratamento de todos os gases, o que limita a sua utilização. 

Na Tabela 7 são apresentadas as principais vantagens e desvantagens das tecnologias de tratamento de odores, 

e os respectivos factores de custo que devem ser considerados na análise da sua viabilidade económica.  

  

Aplicação 
Tecnologia Intensidade 

dos odores 
Dimensão da 
instalação 

Vantagens Desvantagens Factores de custo 

Lavagem 
química com 
meio de 
enchimento 

Moderada a 
elevada 

Média a 
grande 

Eficiente e fiável; 
período de 
funcionamento longo 
 

Deposição final 
adequada dos produtos 
químicos utilizados; 
elevado consumo 
químico 

Custos de 
investimento, operação 
e manutenção 
moderados 

Lavagem 
química com 
pulverização 
fina 

Moderada a 
elevada 

Média a 
grande 

Consumo químico 
reduzido 

A água para pulverizar 
necessita de ser 
amaciada 

Custos de investimento 
mais elevados do que 
nas torres com meio de 
enchimento 

Adsorção em 
carvão 
activado 
 

Baixa a 
moderada 
 

Pequena a 
grande 

Simples; poucas partes 
móveis 

Apenas aplicável a 
fluxo de ar 
relativamente diluído; a 
longevidade do carvão 
é difícil de prever 

A eficiência depende 
da frequência com que 
o carvão é regenerado 
ou substituído 

Biofiltração 
 

Baixa a 
moderada 

Pequena a 
grande 

Simples; operação e 
manutenção mínimas 

Critérios de 
dimensionamento não 
estão bem definidos; 
pode não ser 
apropriado para odores 
de intensidade muito 
forte 

Custos de 
investimento, operação 
e manutenção baixos 

Oxidação 
térmica 
 

Elevada 
 

Grande 
 

Eficiente na remoção 
de odores e compostos 
orgânicos voláteis 
 

Apenas económico 
para grandes fluxos de 
ar e difíceis de tratar 
em grandes 
instalações 

Custos de 
investimento, operação 
e manutenção muito 
elevados 

Tabela 8: Características das principais tecnologias de tratamento de odores. 
Fonte: EPA, 1994 (adaptado) 
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11.5 Enquadramento da Gestão de Odores nos Projectos de ETAR sujeitos a AIA 

A incorporação de medidas de minimização dos impactes causados pelos odores constitui um aspecto cada vez 

mais valorizado na concepção do sistema de tratamento. Esta preocupação tem vindo a ser motivada, em grande parte, 

pela mobilização da opinião pública, na aplicação do seu papel participativo e intervencionista. 

Com base na análise dos EIA e dos processos de projectos de ETAR sujeitos a AIA, pode concluir-se que o 

tratamento de odores é considerado na maioria dos projectos analisados – sete em nove dos EIA referem a existência de 

sistemas de desodorização de gases provenientes de diversos órgãos. 

 Dada a fase do projecto em que os EIA foram apresentados, em fase de estudo prévio ou anteprojecto, nos 

restantes dois casos, a necessidade de sistemas de desodorização foi considerada dependente de resultados de modelos 

de dispersão. 

 Relativamente à monitorização de odores, esta foi considerada no EIA de quatro dos projectos analisados. 

Contudo, a necessidade de se proceder a um controlo efectivo e periódico dos odores emitidos pela ETAR só foi referida 

como medida explícita na DIA de três projectos. 

 Salienta-se, desta forma, que a preocupação com os odores emitidos e os seus impactes nas populações constitui 

um aspecto relevante e salientado na maioria dos projectos de ETAR. Apesar da legislação nacional ser omissa em critérios 

objectivos relativamente ao grau de incomodidade, o processo de AIA deve ter em consideração a existência efectiva de 

impacte e a necessidade de os evitar e minimizar. Assim, a integração de critérios de boas práticas e de medidas 

minimizadoras respeitantes a odores devem ser alvo de especial destaque nas DIA, sempre que tal se considerar 

necessário. 

 
 
12. PREPARAÇÃO DE DIRECTRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE EIA DE PROJECTOS DE ETAR 

 

Com o objectivo de contribuir para a preparação de um guia técnico de projectos de ETAR, procedeu-se à 

compilação de um conjunto de directrizes para a elaboração de um EIA. 

Estas directrizes são referentes a EIA em fase de estudo prévio ou anteprojecto, uma vez que é a situação mais 

usual para a apresentação dos EIA de projectos de ETAR, devido, sobretudo, à calendarização dos posteriores 

procedimentos, incluindo o concurso público para a construção, concessão, gestão e exploração da ETAR. Este facto 

implica que as medidas consideradas não tenham um carácter muito pormenorizado, já que serão definidas com maior 

detalhe em fase de projecto de execução, após serem realizados os estudos e projectos complementares necessários.  

A elaboração destas directrizes teve por base os requisitos legais para o conteúdo do EIA, descritos no artigo 12º 

do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e, complementarmente, no Anexo III desse diploma, que descreve o 

conteúdo mínimo que o EIA deve apresentar. A estruturação da informação acompanha as normas estabelecidas na 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Estas informações encontram-se no Anexo 2 do presente trabalho. 

A abordagem seguida na selecção de alguns aspectos centrais será explorada com maior pormenor, 

nomeadamente no que respeita à caracterização do ambiente afectado, à determinação dos impactes e das medidas de 

minimização. 
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12.1 Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto 

Pretende-se, nesta etapa do EIA, apresentar uma caracterização do estado do ambiente susceptível de ser 

afectado pela implantação de uma ETAR e analisar a sua evolução previsível na ausência do projecto. Esta caracterização 

baseia-se no levantamento de um conjunto de elementos, considerados relevantes de acordo com as especificidades do 

projecto e do ambiente afectado. 

Desta forma, é importante proceder a uma hierarquização dos factores ambientais, no início da caracterização da 

situação de referência. Ao seleccionar os factores que assumem maior relevância para o caso em análise, estes poderão 

ser descritos com maior grau de detalhe. 

Realçam-se também as diferenças existentes entre os vários factores ambientais analisados, já que uns são 

relevantes para a caracterização do ambiente afectado, mas não têm especial importância para a avaliação directa de 

impactes. O exemplo mais evidente é o do descritor clima, que não é afectado pela presença da ETAR, mas a sua 

caracterização torna-se importante para a análise de outros possíveis impactes, como por exemplo, a qualidade do ar. A 

apreciação dos elementos climáticos permite também um correcto dimensionamento dos órgãos, tendo em consideração, 

por exemplo, a pluviosidade e a evaporação na região. 

Dado que a avaliação dos factores ambientais relevantes e a sua hierarquização depende do projecto e, 

sobretudo, das características do local de implantação, é necessário sumariar e apresentar todos os elementos que devem 

ser considerados para a caracterização do ambiente afectado, de acordo com o respectivo factor ambiental. 

Esta inventariação de elementos baseou-se na análise dos EIA e de outros elementos processuais dos projectos 

de ETAR sujeitos a AIA. Foram consultadas diversas fontes relacionadas com os factores ambientais a caracterizar, de 

forma a garantir que a informação seleccionada seria adequada. 

Os elementos necessários para a caracterização do ambiente afectado pelo projecto são apresentados no ponto 

3.2.4 do Guia – Apêndice 1. 

Salienta-se que os elementos reunidos possuem um carácter indicativo e referem-se a uma situação genérica. A 

respectiva análise e o seu grau de pormenor deverão ser sempre adaptados à hierarquização prévia dos factores, às 

especificidades do projecto e da área de estudo, podendo ser incluídos e analisados outros aspectos relevantes. 

 

12.2 Determinação de Impactes Ambientais e de Medidas de Minimização 

A identificação dos impactes inerentes à implantação e exploração de um projecto exige que a situação existente 

sem o projecto se encontre devidamente caracterizada. 

Desta forma, a presente etapa implica a consideração de vários aspectos: as acções e características do projecto 

com potencialidade de causar impactes, a fase do projecto em que estas acções decorrente, a sua duração e abrangência 

espacial. Estes dados devem ser cruzados com as características do ambiente, natural e social, em que se insere o 

projecto. A Figura 10 esquematiza este conceito: 
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Figura 10: Representação esquemática da metodologia utilizada na preparação de um EIA. 

 

Além de identificar os impactes, é necessário classificá-los segundo uma escala de importância, qualitativa ou 

quantitativa, de forma a compará-los e determinar a sua relevância no conjunto. 

Contudo, numa fase de anteprojecto ou estudo prévio, não é possível prever e avaliar com toda a exactidão os 

impactes decorrentes, pois muitas especificidades do projecto não estão ainda definidas, assim como o local exacto de 

implantação da ETAR, caso existam alternativas. Contudo, não deixa de ser essencial sistematizar os principais impactes 

genéricos resultantes do projecto, de forma tipificada e preliminar. 

De acordo com a hierarquização dos factores ambientais, estabelecida inicialmente, a análise dos impactes deve 

incidir com especial atenção nos descritores mais relevantes. 

Genericamente, os principais impactes decorrentes desta tipologia de projecto ocorrem durante a fase de 

construção da ETAR, assumindo elevada magnitude. Contudo, com a implementação das medidas minimizadoras 

adequadas, a magnitude destes impactes diminui e torna-se estável durante a fase de exploração. Como estas infra-

estruturas podem exigir intervenções de modificação e/ou ampliação, também são gerados impactes significativos nestas 

fases. Dado o alargado horizonte de projecto destas infra-estruturas, e da possibilidade reabilitação das mesmas, será difícil 

prever os impactes que ocorrerão durante a fase de desactivação.  

De qualquer forma, com a implementação das medidas de minimização adequadas, estes impactes diminuirão 

após a desactivação do projecto – considerando que o tratamento das águas residuais será assegurado por outra infra-

estrutura, não sendo viável voltar a ter a situação inicial, com a ausência de tratamento – não sendo possível voltar à 

condição inicial pois alguns dos impactes possuem um carácter permanente (como a remoção de estruturas geológicas, por 

exemplo). 

Esta evolução dos impactes ao longo das fases do projecto é ilustrada no esquema da Figura 11. 

 

Alternativas 
Localização 
Projecto 
Processo 

Ciclo de vida 
Construção 
Exploração 
Alteração 

Desactivação 

Outros Projectos 
(Complementares ou Subsidiários) 

PROJECTO PROPOSTO AMBIENTE AFECTADO 

Clima 
Geologia e Geomorfologia 

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 
Solos e Usos do Solo 

Ecologia 
Qualidade do Ar 

Ambiente Sonoro e Vibrações 
Ordenamento do Território 

Paisagem 
Património Cultural 

Sócio-Economia e Acessibilidades 

IMPACTES AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
Evitar – Reduzir – Corrigir  
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Figura 11: Impactes no ciclo de vida de um projecto. 

 

A identificação dos principais impactes necessitou uma inventariação e análise das actividades existentes na fase 

de construção e na fase de exploração de uma ETAR e da possibilidade de causarem impactes. Esta análise foi 

apresentada num capítulo anterior (Capítulo 9), onde foram referidos os potenciais impactes ambientais associados a 

projectos de ETAR, de acordo com a respectiva actividade e fase do projecto, organizados por factores ambientais. Esta 

inventariação dos potenciais impactes é apresentada no ponto 3.2.5 do Guia – Apêndice 1. 

Salienta-se que a lista de possíveis impactes que foi preparada e incluída nas directrizes para a elaboração de EIA 

constitui uma referência, aplicável à generalidade dos projectos desta tipologia; contudo, exige que sejam analisados outros 

casos possíveis, de acordo com as características específicas do projecto e do ambiente afectado.  

Após a identificação e avaliação dos impactes inerentes à implantação da ETAR, devem ser identificadas as 

respectivas medidas de minimização dos impactes negativos. Sempre que possível, devem ser propostas medidas de 

potenciação dos impactes positivos. 

As medidas a indicar no EIA dividem-se em diferentes tipologias e a sua aplicação deve respeitar a seguinte 

hierarquia: primeiro, as medidas que visam eliminar os impactes; caso não seja possível, as medidas que os minimizam; e, 

em último caso, medidas para compensar os impactes que não podem ser evitados nem minimizados.  

Estas medidas podem ser aplicadas para eliminar/minimizar os impactes na fonte ou no receptor – sendo 

prioritária a implementação de medidas na fonte, através da escolha de uma alternativa com menos impactes ou em que 

estes não se verifiquem, e só quando estas não são possíveis, ou viáveis, é que se devem considerar as medidas a aplicar 

no receptor (por exemplo, através da instalação de uma cortina arbórea para reduzir a propagação dos compostos 

odoríferos, quando estes não podem ser controlados por outros meios, a partir de onde são produzidos). 

Im
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Tempo 

1 2 3 4 

1 Fase de construção 

2 Fase de exploração 

3 Fase de alteração/ampliação 
4 Fase de desactivação 

* Implementação de medidas de mitigação 
 

* * * 
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Quando os impactes não podem ser evitados ou minimizados, devem ser implementadas medidas de 

compensação – por compensação directa, através da substituição do recurso afectado, ou por compensação através de um 

recurso comparável (por exemplo, com a recriação de uma zona húmida afectada noutro local semelhante). 

As medidas de minimização são divididas em dois tipos: as medidas de carácter geral, de incidência transversal 

nos diferentes descritores e respeitantes a boas práticas ambientais; e as medidas específicas, estruturadas de acordo com 

as fases do projecto e com os factores ambientais nos quais incidem. 

Contudo, verifica-se que uma estruturação das medidas de acordo com o seu carácter específico origina, na 

maioria dos casos, a uma redundância de medidas, repetidas em vários factores ambientais. Desta forma, é vantajoso 

focalizar a descrição na medida e não no descritor, evitando a repetição e tornando mais clara a sua implementação. 

Com base nestas considerações, foi elaborado um conjunto de medidas de minimização genéricas aplicáveis a 

projectos de ETAR, organizadas de acordo com a fase do projecto em que devem ser implementadas, que são 

apresentadas como anexo do guia – Anexo I do Guia, apresentado no Apêndice 1 do presente trabalho. 

Salienta-se que a selecção destas medidas se baseou na análise dos EIA e, em particular, das DIA, de modo a 

seguir o formato adoptado nestes documentos. Um dos objectivos destas directrizes, reunidas num guia técnico 

formalmente aprovado e adoptado, será a referência directa das medidas de minimização nas DIA. 

A definição de outras medidas de minimização depende de cada caso concreto e é essencial que sejam incluídas 

no EIA de forma pormenorizada e adaptada ao caso em análise. 

 

 

13.  PREPARAÇÃO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A ANÁLISE DA CONFORMIDADE DE EIA DE PROJECTOS 
DE ETAR 
 

Como foi referido anteriormente, a lista de verificação para a apreciação de EIA, em particular para a análise da 

sua conformidade, tem como finalidade a harmonização e sistematização dos critérios de apreciação utilizados pelas 

comissões de avaliação. A utilização de critérios claros e sistemáticos no processo de determinação da conformidade do 

EIA e na sua apreciação técnica pretende culminar na melhoria dos EIA e de todo o processo, já que estes se devem 

focalizar nos elementos essenciais para a avaliação ambiental, também analisados na fase de apreciação. 

A elaboração de uma lista de verificação teve por base a lista elaborada pela Comissão Europeia, relativa a esta 

fase do processo de AIA (“EIS Review Checklist”), de carácter genérico para a revisão de qualquer tipologia de projecto. 

Após terem sido preparadas as directrizes para a elaboração de EIA, organizadas no formato de guia em versão 

preliminar, a lista de verificação baseou-se nos elementos abordados nas directrizes. Desta forma, encontra-se garantida a 

coerência entre os elementos exigidos num EIA e os elementos que são alvo de apreciação técnica. 

A apreciação técnica, ou revisão, visa verificar se a informação contida no EIA é adequada para a emissão de 

uma decisão acerca da viabilidade do projecto em análise. Por informação adequada deve entender-se informação 

completa e suficiente. 

Numa primeira etapa, a apreciação do EIA concentra-se na declaração da sua conformidade ou desconformidade. 

Após ser declarada a conformidade do EIA, este é analisado com maior detalhe e são consultadas diversas entidades para 

a emissão de pareceres técnicos específicos, assim como este é alvo de uma fase de consulta pública. Com base em todos 

estes elementos, a comissão de avaliação formula um parecer final acerca dos aspectos do projecto focados no EIA. 
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A lista de verificação elaborada pretende auxiliar o processo inicial de apreciação, já que permite uma 

sistematização das informações do EIA e uma identificação mais eficaz das lacunas e omissões existentes, de forma a 

concluir acerca da sua conformidade ou desconformidade. Esta lista é apresentada no Apêndice 2. 

A lista deve ser utilizada com base na seguinte sequência de acções: 

1. Analisar o EIA, de forma breve e geral, de forma a conhecer a sua organização; 

2. Decidir, para cada questão apresentada, a sua relevância no contexto do projecto em análise; 

3. Se uma questão for considerada relevante, analisar o EIA com maior detalhe e fazer uma apreciação da 

informação apresentada, classificando-a de suficiente ou insuficiente; 

4. Se a informação for considerada suficiente, deve ser referido se esta se encontra completa ou aceitável; 

5. Se a informação for considerada insuficiente, deve ser referida a informação adicional necessária; 

6. Caso haja necessidade de considerar outros aspectos, face às especificidades do projecto, esta informação 

adicional considerada relevante deve ser introduzida e avaliada de acordo com os pontos anteriores. 

A análise da conformidade deverá basear-se na interpretação das conclusões sistematizadas – caso existam 

vários aspectos relevantes com informação insuficiente, e sobretudo quando esta informação é considerada vital para a 

avaliação do projecto, o EIA deve ser alvo de uma declaração de desconformidade, devidamente justificada pelos aspectos 

salientados.  

Considera-se que a análise da importância e relevância da informação insuficiente ou em falta é da 

responsabilidade da equipa interdisciplinar que constitui a comissão de avaliação. É inevitável que esta análise seja feita 

caso a caso, ponderando a importância relativa de cada aspecto relevante e em falta, pelo que esta lista apenas poderá ser 

utilizada como auxiliar da análise e como meio de sistematização da informação, o que poderá contribuir para a 

transparência do processo e para a eficaz comunicação entre os intervenientes. 
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14. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os objectivos a desenvolver na primeira parte do presente trabalho culminaram em dois resultados principais: um 

conjunto de directrizes para a elaboração de EIA de projectos de ETAR, que visam integrar um guia técnico para a 

avaliação de impactes ambientais destes projectos; e uma lista de verificação para a análise da conformidade de EIA de 

projectos de ETAR. 

As directrizes elaboradas baseiam-se na compilação dos elementos essenciais a incluir num EIA de projecto de 

ETAR, elaborado em fase de estudo prévio ou anteprojecto, de acordo com os requisitos legais existentes, de estrutura e 

conteúdo. Estas directrizes foram inseridas numa versão preliminar de um Guia Técnico para esta tipologia de projecto, 

apresentado no Apêndice 1. 

Este Guia apresenta os principais aspectos do procedimento de AIA, tendo como base a análise exposta em 

capítulos anteriores, assim como alguns aspectos relevantes acerca dos projectos de ETAR, com a finalidade de informar e 

esclarecer os destinatários deste documento.  

Apesar deste documento se focalizar na estrutura e conteúdo do EIA, são também apresentadas orientações para 

a elaboração da PDA e do RECAPE. A inclusão da PDA relaciona-se com a importância deste documento e da fase de 

definição do âmbito para a melhoria do processo de AIA; o RECAPE foi incorporado por constituir um documento de 

apresentação obrigatória quando o EIA é elaborado em fase de estudo prévio ou anteprojecto. 

A Lista de Verificação de apoio à fase de apreciação técnica de EIA, em particular à análise da sua conformidade, 

é também respeitante a EIA de projectos de ETAR, elaborados em fase de estudo prévio ou anteprojecto. Esta lista 

pretende clarificar e harmonizar os critérios de análise da informação contida nos EIA, de forma a minimizar a inerente 

subjectividade do processo de apreciação. 

Importa referir que a preparação de ambos os documentos apresentou algumas dificuldades.  

Em primeiro lugar, é importante salientar que cada EIA constitui um resultado único de um conjunto específico de 

acções, inerentes ao projecto proposto, e das respectivas características do ambiente em que se insere. Este aspecto leva 

a que se levantem algumas dúvidas relativamente à informação que deve ser considerada fundamental para todos os casos 

possíveis. Terá sempre que existir um equilíbrio entre a inclusão de elementos genéricos e de elementos particulares. 

Desta forma, qualquer guia ou conjunto de directrizes funcionam como uma base, relativa a conceitos e 

metodologias genéricas e aplicáveis a projectos com características semelhantes, mas não possibilita a previsão de todos 

os aspectos particulares de um dado projecto ou ambiente afectado. 

Estes documentos devem ser utilizados de acordo com o conceito que os define: um guia ou conjunto de 

directrizes apenas ajudam a definir a direcção, não substituem uma análise crítica de cada situação específica, em que é 

fundamental que sejam equacionados todos os aspectos particulares relevantes. 

Em segundo lugar, relativamente à apreciação técnica dos EIA, em particular à análise da sua conformidade, 

destaca-se a importância e subjectividade dos conceitos “relevante”, “suficiente” e “adequado”. 

Um dos objectivos a atingir com a elaboração e publicação de uma lista de verificação de critérios de 

conformidade de EIA é a consistência de critérios e a possibilidade de harmonização das apreciações. Contudo, ao 

considerar uma avaliação com base na relevância da informação, e se esta é ou não suficiente e adequada, é inevitável que 

se introduza um factor subjectivo, decorrente da valorização de um determinado factor ou aspecto pela pessoa ou equipa 

que procede à apreciação. 

Em terceiro lugar, salienta-se a complexidade da elaboração de documentos que visam atingir um reconhecimento 

oficial, para que possam ser adoptados pelas várias entidades envolvidas no processo de AIA. 
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A execução deste tipo de documentos exige uma análise cuidada e exaustiva das necessidades a que visa dar 

resposta e de um envolvimento participativo de todos os intervenientes e responsáveis, no procedimento de AIA e 

relacionados com a respectiva tipologia de projecto, de forma a que as diferentes perspectivas se completem e dêem 

origem a um resultado unificador. 

A preparação dos presentes resultados teve em consideração este objectivo central, mas encarando-o como o 

resultado final e aferido de um longo processo. Os guias para a elaboração e a apreciação de EIA, embora tenham sido 

elaborados em conformidade com a filosofia da APA e da GAIA, ainda se encontram numa fase preliminar, já que a sua 

completa implementação e utilização necessita de uma atenta revisão por parte de diversas entidades intervenientes e da 

aferição da sua eficaz aplicação prática. 

 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A relevância e complexidade do processo de AIA conduzem a uma constante necessidade de melhoria e 

aperfeiçoamento dos procedimentos e elementos que a constituem ou com os quais se interrelaciona. De acordo com esta 

perspectiva, importa detectar as principais dificuldades e limitações, de forma a promover a implementação de medidas 

objectivas e concretizáveis que conduzam ao incremento da eficácia global do processo de AIA. 

A experiência na aplicação deste instrumento tem possibilitado a identificação das questões fundamentais para 

que este objectivo possa ser atingido. Os principais aspectos que poderão contribuir para a melhoria do processo de AIA 

foram analisados num anterior capítulo do presente trabalho (Capítulo 5), onde se salienta a inevitável interdependência 

existente entre eles – por exemplo, a melhoria da qualidade dos EIA é possível através da sua focalização nas questões 

mais relevantes, o que passa pela formação de técnicos, e todo este processo depende da comunicação e envolvimento 

dos vários intervenientes. 

Neste contexto, foram salientados e explorados dois aspectos centrais que visam contribuir para a melhoria do 

processo de AIA – a melhoria da qualidade dos EIA, através da elaboração e publicação de guias técnicos, por tipologia de 

projecto, que auxiliem à sua elaboração; e a melhoria da apreciação técnica de EIA, através da elaboração e publicação de 

listas de verificação para a análise da sua conformidade, que promovam a objectividade e uniformidade da avaliação. 

A necessidade de elaboração destes documentos surge da verificação de diferentes metodologias e de diferentes 

níveis de profundidade de análise das várias componentes ambientais abordadas num EIA e da desadequação do âmbito 

dos factores estudados à tipologia do projecto em questão. Estes aspectos, associados a diferentes critérios de avaliação, 

conduzem a abordagens distintas que tendem a influenciar a eficácia de todo o processo de AIA. 

O “Guia de Avaliação de Impactes Ambientais de Projectos de ETAR” (Apêndice 1), apresentado numa versão 

preliminar, tem por principal finalidade fornecer orientações, com base nas características específicas da tipologia de 

projectos em análise, que permitam a definição da profundidade e das abordagens mais adequadas para os elementos a 

incluir num EIA e noutros documentos do processo de AIA. Desta forma, é possível aumentar a qualidade dos documentos 

resultantes, em particular dos EIA, tornando-os mais concisos e focalizados nos aspectos ambientais relevantes, com uma 

redução do tempo, esforço e encargos inerentes à sua preparação. 

Estes objectivos vão ao encontro de algumas medidas propostas e destacadas por várias entidades e organismos 

com relevância no âmbito da AIA. Destacam-se os temas definidos como prioritários pelo Conselho Consultivo de AIA 

(CCAIA), nomeadamente a transparência e credibilidade do processo de AIA, a reformulação dos EIA, a análise do papel 

das comissões de avaliação e o formato normalizado das DIA. 
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A elaboração e publicação de guias por tipologia de projecto contribui para a transparência do processo, 

sobretudo porque é garantida a intervenção das várias partes interessadas, ao que se adiciona o facto de abordar as 

mesmas exigências que serão alvo de apreciação por parte das comissões de avaliação.  

O formato normalizado das DIA constitui outra das questões salientadas, sobretudo ao nível da decisão, a cargo 

do Secretário de Estado do Ambiente, e a listagem das medidas de minimização típicas para um determinado projecto, num 

documento reconhecido e aprovado oficialmente, contribui para este objectivo. O presente Guia, ao conter um conjunto de 

medidas de minimização genéricas, poderá ser utilizado com esta finalidade, o que permite a sistematização da informação 

contida na DIA, remetendo para este documento e focalizando-se nas medidas de carácter específico.  

 A “Lista de Verificação para a Análise da Conformidade de EIA de Projectos de ETAR” (Apêndice 2) foi elaborada 

com base nos critérios presentes no referido guia e seguindo a estrutura da “Review Checklist”, publicada pela Comissão 

Europeia. Após um processo de aferição da operacionalidade deste documento, do seu aprofundamento e introdução de 

eventuais alterações, esta lista tem por objectivo auxiliar a apreciação de EIA de projectos de ETAR.  

A realização destes dois objectivos de forma integrada e com a participação dos diversos intervenientes, 

possibilita a transparência do processo e o envolvimento das diversas partes, de forma a conjugar experiências que 

conduzam à melhoria do resultado final. 

Numa fase posterior, prevê-se a cooperação com o IRAR para a publicação do Guia, de forma a garantir a 

necessária integração da perspectiva económica deste organismo regulador e a sua efectiva operacionalidade, através da 

consulta e participação dos operadores de sistemas de saneamento. Relativamente à Lista de Verificação, a sua 

funcionalidade será aferida através da utilização pelas comissões de avaliação desta tipologia de projecto, na APA. 

Complementarmente a esta abordagem, foi necessário analisar as especificidades dos projectos de ETAR.  

Através da caracterização geral dos serviços de saneamento de águas residuais urbanas é possível detectar 

algumas carências, no que respeita às infra-estruturas e ao seu desempenho ambiental. Os níveis de atendimento de 

drenagem e tratamento de águas residuais ainda se encontram longe das metas delineadas e dos padrões comunitários, o 

que demonstra que esta é uma importante área de intervenção. 

Contudo, face aos investimentos realizados no passado, as actuais necessidades de intervenção relacionam-se, 

sobretudo, com a articulação entre os sistemas “em baixa” e “em alta”, resultado da diferente gestão destes sistemas. 

Verificam-se também acentuadas assimetrias regionais, em que os sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 

são deficientes ou se encontram heterogeneamente distribuídos, o que é agravado pelo facto de existir uma fracção 

significativa de ETAR com um dimensionamento inadequado. 

Este tipo de projectos possui uma evidente importância estratégica, contribuindo para o incremento da qualidade 

do ambiente e da qualidade de vida das populações. A gestão sustentável das águas constitui um objectivo de carácter 

prioritário, a nível nacional e comunitário, o que implica a implementação de medidas que visam evitar a degradação e 

proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos ou dele dependentes.  

Tendo por base os objectivos ambientais da Directiva Quadro da Água, a actual caracterização das massas de 

água nacionais e a assimetria regional no que respeita à população servida por sistemas de drenagem e tratamento de 

águas residuais, foi realizada uma identificação das regiões mais susceptíveis e onde a necessidade de intervenção se 

afigura urgente (Capítulo 8). A intervenção nestas regiões relaciona-se com a redução e eliminação das descargas de 

efluentes não tratados ou sem tratamento adequado, o que passa pela implementação ou beneficiação de ETAR. 
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Além dos importantes impactes positivos inerentes à função deste tipo de infra-estrutura, a construção e o 

funcionamento de uma ETAR originam também um conjunto de impactes negativos no ambiente, justificando a sua inclusão 

na lista de projectos sujeitos a AIA.  

De forma a identificar os potenciais impactes, é vantajoso proceder a uma sistematização das actividades 

inerentes à fase de construção e à fase de funcionamento de uma ETAR, o que facilita a compilação de um conjunto de 

impactes associados aos diversos factores ambientais, usualmente alvo de análise no processo de AIA (Capítulo 9). 

Dos impactes relacionados com o funcionamento de uma ETAR, destaca-se a produção de lamas e a emissão de 

odores, que foram alvo de uma análise aprofundada (Capítulo 10 e 11, respectivamente). A inevitabilidade destas duas 

actividades implica a necessidade de garantir a sua gestão adequada e eficaz, tanto pelas consequências ambientais da 

sua incorrecta gestão, como pelas consequências na aceitação destes projectos, por parte das populações. 

As lamas de ETAR concentram os poluentes retirados das águas residuais tratadas, pelo que o seu tratamento e 

encaminhamento a destino final adequado representam objectivos centrais para a eficácia de todo o processo. Com as 

crescentes necessidades de tratamento e maiores exigências de qualidade das águas residuais tratadas, é previsível um 

considerável aumento da produção de lamas.  

Apesar de existirem mecanismos de gestão para este subproduto, o desenvolvimento de uma estratégia nacional 

no que confere à gestão das lamas de ETAR afigura-se como um objectivo essencial e prioritário, com especial aposta no 

desenvolvimento de soluções de valorização e destino final que correspondam às necessidades actuais e futuras. 

A incomodidade causada pelos odores emitidos por uma ETAR constitui um dos principais impactes ambientais 

verificados durante a fase de exploração destas infra-estruturas, o que causa consequências na aceitação da sua 

localização, por parte da opinião pública. 

O crescente crescimento urbano e a necessidade de implementar ETAR em zonas  próximas de aglomerados 

populacionais leva a que este aspecto tenha cada vez mais importância e seja uma consideração obrigatória na análise de 

impactes. Desta forma, torna-se imprescindível considerar o controlo e o tratamento dos compostos odoríferos, que deve 

ser encarado como complementar ao tratamento da fase líquida e da fase sólida das águas residuais. 

A perspectiva abordada no respectivo capítulo do presente trabalho salienta os métodos que podem ser utilizados 

na avaliação de impactes e as estratégias a implementar para a minimização dos odores produzidos, que devem ser 

integradas numa fase precoce da definição do projecto. 

É importante salientar que a identificação de impactes e a respectiva proposta de medidas de carácter 

minimizador ou compensador devem sempre ter em consideração a análise económica das opções seleccionadas. 

Tratando-se de serviços de carácter público, é necessário ter em consideração que os custos relativos à implementação de 

um sistema de drenagem e tratamento de águas residuais serão considerados no cálculo da respectiva tarifa a pagar pelos 

utilizadores. As soluções técnica e ambientalmente viáveis terão sempre que ser equilibradas com as soluções que 

implicam menores custos, o que implica uma análise integrada e pretende conduzir a uma maior articulação entre os 

sectores envolvidos. 
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PARTE II 
ARTICULAÇÃO ENTRE O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL E O DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
16. INTRODUÇÃO 

 
 O regime de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e o de Licenciamento Ambiental (LA), no âmbito da Prevenção 

e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), constituem dois dos instrumentos transversais de gestão ambiental com maior 

relevância, tanto a nível nacional como comunitário. Apesar de possuírem diferentes âmbitos de aplicabilidade, ambos 

visam a implementação do princípio da prevenção, de forma a evitar ou reduzir os efeitos ambientais negativos de projectos 

e actividades, possibilitando alcançar um equilíbrio entre as actividades humanas e a preservação dos recursos naturais. 

 De acordo com a actual legislação nacional, estes dois instrumentos são alvo de regulação jurídica e tramitação 

processual independentes, mas possuem um conjunto de elementos técnicos comuns e interrelacionados, pelo que se torna 

útil avaliar o potencial de integração de algumas etapas processuais, e respectiva documentação produzida, ambicionando 

a simplificação, a consistência e a celeridade dos processos.  

 Este objectivo revela-se de especial importância uma vez que os processos são interdependentes – a atribuição 

de licença ambiental encontra-se dependente da finalização do processo de AIA, nos casos em que a instalação a licenciar 

também se encontre sujeita a procedimento AIA – e, em muitos casos, a autoridade de ambos os processos é a mesma – a 

Agência Portuguesa de Ambiente (ex IA) é a autoridade competente para a decisão de licença ambiental e a autoridade de 

AIA para grande parte dos projectos nacionais. 

 Para atingir este objectivo, é necessário proceder à análise comparativa de ambos os processos, explorar os 

elementos comuns e avaliar a possibilidade de integração desses elementos. A análise do regime legal de AIA e da sua 

base processual é realizada num capítulo anterior (Capítulo 4, da Parte I); na presente secção procede-se ao 

enquadramento legal do LA e à tramitação seu procedimento. 

Complementarmente, no âmbito do estágio realizado na APA e face a uma necessidade específica envolvendo a 

articulação destes dois processos, houve necessidade de elaborar um documento com o objectivo de tornar mais célere o 

processo de licenciamento ambiental de suiniculturas existentes, quando estas se encontram sujeitas a AIA. 

 

 

17. ESTRUTURA E METODOLOGIA 
 

De forma a atingir o objectivo central da presente secção deste estudo – preparação de um conjunto de directrizes 

de apoio à elaboração de EIA de explorações suinícolas existentes, simultaneamente sujeitas a LA e a AIA – é necessário 

analisar o procedimento de LA, a sua articulação com o procedimento de AIA, as características do sector suinícola e a 

problemática ambiental inerente. 

Os seguintes capítulos da presente secção abordam estes aspectos, de forma sequencial e interrelacionada: o 

Capítulo 18 é relativo à análise do procedimento de LA, incluindo o seu enquadramento legal e tramitação processual; no 

Capítulo 19 é realizada a análise comparativa do procedimento de AIA e de LA, salientando a interdependência existente e 

os aspectos comuns; o Capítulo 20 introduz e justifica o Caso de Estudo (licenciamento ambiental de explorações suinícolas 

existentes), que é explorado com maior pormenor nos capítulos 21 a 23, com a caracterização do sector suinícola, a 

aplicação dos instrumentos de carácter ambiental e a problemática ambiental associada. Os Capítulos 24 e 25 abordam, 

respectivamente, os resultados obtidos e a sua discussão e algumas considerações finais. 
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A metodologia de trabalho estabelecida centrou-se na pesquisa e análise documental e na consulta de técnicos 

especializados e com experiência nas áreas envolvidas. 

A análise do procedimento de LA e da articulação deste com o procedimento de AIA concentrou-se na pesquisa e 

análise aprofundada da legislação, nacional e comunitária, relativa a estes dois instrumentos. Para uma melhor 

compreensão das implicações ambientais do sector suinícola, foi consultada bibliografia adequada, artigos e relatórios, 

dados estatísticos e legislação, entre outros elementos relevantes, de modo a obter uma perspectiva global do sector, do 

seu enquadramento e dos problemas ambientais gerados. 

Tendo em consideração a finalidade do documento, de forma a apoiar o procedimento de AIA, foram analisados 

alguns EIA de suiniculturas, em que a autoridade de AIA foi a APA e que foram alvo de apreciação pelos técnicos do 

Gabinete de Avaliação de Impactes Ambientais (GAIA). Foram também analisados os restantes documentos incluídos no 

processo de AIA destes projectos de suiniculturas, nomeadamente pedidos de aditamentos aos estudos e respectivas 

respostas do proponente, relatórios de consulta pública, relatórios da comissão de avaliação, declarações de impacte 

ambiental, entre outros elementos específicos e relevantes. 

De forma a assegurar uma correcta articulação entre os elementos a referir no EIA e os que seriam requeridos na 

licença ambiental, assim como a introdução de MTD nas medidas de minimização de impactes, foram analisadas algumas 

licenças ambientais de instalações suinícolas, emitidas até à data de elaboração do documento, e o documento de 

referência (BREF) para o sector suinícola. 

Além da base documental utilizada, foram consultados diversos técnicos da GAIA, que contribuíram com os seus 

conhecimentos e experiência. O documento final foi alvo de uma revisão por parte de técnicos da Divisão de PCIP da APA, 

garantindo a conformidade com os objectivos do licenciamento ambiental destas instalações.  

 

 

18. ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

18.1 Enquadramento Legal e Âmbito de Aplicação 

A Directiva n.º 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro, usualmente designada por Directiva PCIP – Prevenção 

e Controlo Integrados da Poluição, define o sistema de atribuição de licenças ambientais a determinadas instalações, como 

forma de assegurar o estabelecimento de medidas destinadas a evitar ou, quando tal não seja possível, a reduzir as 

emissões dessas instalações para o ar, a água ou o solo, bem como a prevenção e o controlo do ruído e da produção de 

resíduos, tendo em vista alcançar um elevado nível de protecção do ambiente, numa perspectiva global. 

Esta Directiva permitiu estabelecer as bases para uma abordagem integrada do controlo da poluição, o que trouxe 

uma nova perspectiva às tradicionais estratégias sectoriais. Em vez de centralizar o combate à poluição nos elementos 

afectados, nomeadamente o ar, a água e o solo, esta nova estratégia centra-se na actividade produtora de emissões 

poluentes, onde são aplicadas as necessárias medidas para a sua prevenção e controlo. A Directiva PCIP veio também 

possibilitar a harmonização das metas e princípios a adoptar pelos diferentes Estados-Membros. 

Com o objectivo de salvaguardar o desenvolvimento económico e assegurar o mínimo de implicações negativas 

no ambiente, esta Directiva abrange determinadas actividades económicas a que está potencialmente associada uma 

poluição que se considera significativa, definida de acordo com a natureza e/ou a capacidade de produção das instalações. 

Para que estas instalações possam operar, estão sujeitas à obtenção de uma licença especial – a licença ambiental. 

Apesar deste instrumento de licenciamento ambiental já ter sido consagrado na Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 

11/87, de 7 de Abril, (Artigo 27º, alínea h) só mais tarde foi alvo de regulamentação específica através do Decreto-Lei n.º 
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194/2000, de 21 de Agosto. Este Decreto-Lei, também designado por diploma PCIP, transpôs para a ordem jurídica 

nacional a Directiva n.º 96/61/CE e veio estabelecer o princípio da licença ambiental para as actividades poluidoras e 

regulamentar o procedimento para a sua obtenção.  

Este quadro legal foi completado pela publicação da Portaria n.º 1252/2001, de 20 de Julho (2ª série), que 

estabelece a composição, o modo de funcionamento e atribuições da Comissão Consultiva para a PCIP, e pela Portaria n.º 

1047/2001, de 1 de Setembro, que aprova o modelo para o pedido de licenciamento ou de autorização das actividades 

abrangidas pelo diploma PCIP, designado de “formulário PCIP”.  

Posteriormente, com a entrada em vigor da Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

26 de Maio, relativa à participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente 

(Convenção de Aarhus), a Directiva n.º 96/61/CE foi alterada, o que se traduziu na consequente introdução de alterações no 

Decreto-Lei n.º 194/2000, presentes no Decreto-Lei n.º 130/2005, de 16 de Agosto. 

 

18.2 Considerações Gerais 

As instalações abrangidas pela obrigatoriedade de licenciamento ambiental são as que constam no Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, usualmente designadas de instalações PCIP. Este anexo do diploma PCIP, é 

apresentado no Anexo 3 do presente trabalho. 

Uma instalação PCIP é uma instalação onde se desenvolve uma ou mais actividades contempladas no referido 

diploma, mesmo que essas actividades não constituam a principal actividade da instalação. Caso existam outras actividades 

directamente associadas a uma instalação PCIP, considera-se que fazem parte integrante desta e estão também sujeitas a 

licenciamento ambiental. 

A obtenção de licença ambiental tem carácter prévio à construção ou à alteração de uma instalação PCIP e o 

pedido de licença ambiental deve ser apresentado sempre que se queira obter licenciamento de uma instalação nova ou 

quando se pretende introduzir uma alteração substancial numa instalação existente. 

Uma alteração substancial numa instalação existente é considerada uma alteração susceptível de produzir efeitos 

significativos nas pessoas e no ambiente, o que se pode traduzir num aumento da capacidade instalada, numa mudança de 

combustível ou matérias-primas ou numa alteração de processos tecnológicos. Nestes casos, é necessário realizar uma 

avaliação caso a caso para determinar a necessidade de licença ambiental, de acordo com a estimativa das emissões 

poluentes. 

Como instalação existente entende-se uma instalação nas seguintes condições: que tenha sido licenciada antes 

da entrada em vigor do diploma PCIP (1 de Setembro de 2000); em funcionamento à data da entrada em vigor do diploma; 

ou para a qual foi apresentado um pedido de licenciamento completamente instruído antes da entrada em vigor do diploma 

e com início do funcionamento até 30 de Outubro de 2000.  

Salienta-se que, à data de entrada em vigor do diploma PCIP, já existiam muitas instalações nesta situação, pelo 

que a legislação estabeleceu um prazo alargado para que estas instalações se pudessem adaptar às novas condições 

exigidas. Este período de adaptação, até ao final do qual as instalações devem possuir licença ambiental, termina a 30 de 

Outubro de 2007. 

A atribuição de licença ambiental implica o cumprimento de valores-limite de emissão de poluentes e a adopção 

das medidas preventivas adequadas ao combate e controlo da sua emissão, designadamente através da utilização das 

melhores técnicas disponíveis (MTD). 

As MTD correspondem, de acordo com a definição expressa no referido diploma legal, “à fase de desenvolvimento 

mais avançada e eficaz das actividades e dos respectivos modos de exploração, que demonstre a aptidão prática de 
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técnicas disponíveis para constituir, em princípio, a base dos valores limite de emissão com vista a evitar e, quando tal não 

seja possível, a reduzir de um modo geral as emissões e o impacte no ambiente no seu todo”. 

A Comissão Europeia criou o European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (European IPPC 

Bureau), constituído por um painel de especialistas que se encarrega da elaboração de documentos de referência (BREF) 

sobre as melhores técnicas disponíveis, aplicáveis a cada um dos sectores da indústria em que é exigida a obtenção de 

licença ambiental. Estes documentos de referência constituem a base a ser seguida pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros da UE para a concessão das licenças ambientais. 

 
18.3 Metodologia Processual 

18.3.1 Pedido e Atribuição de Licença Ambiental 

No procedimento de atribuição da licença ambiental intervêm três entidades: a entidade coordenadora do 

licenciamento (ECL), que depende da tipologia da instalação; a entidade competente para a licença ambiental, a APA; e as 

CCDR territorialmente competentes. 

O operador, responsável pela exploração da instalação, apresenta o pedido de licença ambiental da instalação 

sujeita ao regime PCIP à ECL. Este pedido obedece a formulário próprio (formulário PCIP) e deve conter os seguintes 

elementos: 

• Descrição da instalação, da natureza e da extensão das suas actividades; 

• Descrição das matérias-primas e matérias secundárias, incluindo a água e as suas origens, outras 

substâncias e energia, utilizadas ou produzidas; 

• Descrição das fontes de emissão da instalação; 

• Descrição do estado do local onde se prevê a implantação da instalação; 

• Identificação do tipo e volume das emissões previsíveis da instalação para os diferentes meios físicos, bem 

como os efeitos significativos dessas emissões no ambiente; 

• Descrição da tecnologia prevista e de outras técnicas destinadas a evitar e/ou a reduzir as emissões 

provenientes da instalação; 

• Descrição das medidas de prevenção e de valorização dos resíduos gerados; 

• Descrição de outras medidas previstas para adopção das melhores técnicas disponíveis; 

• Identificação das medidas previstas para a monitorização das emissões para o ambiente; 

• Resumo não técnico dos dados enumerados nos pontos anteriores, de forma a facilitar a consulta do público; 

• Informações ou dados adicionais, em cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente sobre AIA ou 

sobre avaliação de riscos. 

Ao receber o pedido de licença ambiental, a ECL deve remetê-lo à CCDR territorialmente competente, que, 

posteriormente, envia um exemplar do pedido à APA. A APA é a autoridade competente para a decisão de licença 

ambiental, com a função de coordenar e gerir administrativamente o procedimento de licença ambiental. 

A APA e a CCDR verificam, no prazo de 10 dias, se o pedido de licenciamento preenche os requisitos necessários 

e impostos pelo respectivo diploma legal. Caso seja necessário, é solicitado ao operador, através da ECL, informações 

complementares ou a reformulação do resumo não técnico, com a suspensão do prazo de apreciação na primeira vez em 

que esta situação ocorrer. 

Após a análise da conformidade, o pedido de licença é submetido a consulta pública, permitindo a participação do 

público interessado e a integração das opiniões manifestadas na decisão. Os pedidos de licença ambiental são publicitados 
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e a consulta tem a duração de 15 dias, no caso de projectos sujeitos a prévia avaliação de impacte ambiental, ou de 30 

dias, nos restantes casos. Esta fase do processo é conduzida pela respectiva CCDR.  

Quando a instalação satisfaz os requisitos disposto no diploma, a APA emite uma decisão sobre a licença 

ambiental no prazo de 60 dias, no caso de instalações cujo projecto tenha sido submetido a prévia avaliação de impacte 

ambiental, ou no prazo de 90 dias, nos restantes casos, a contar da data de recepção da documentação na CCDR. A 

licença ambiental emitida tem uma validade entre cinco e dez anos, podendo ser actualizada no caso de ampliações, 

alterações das características da instalação ou do seu funcionamento, após devida análise por parte da CCDR competente. 

A Figura 12 esquematiza os principais intervenientes no procedimento de atribuição de licença ambiental, as 

principais acções desenvolvidas e os respectivos prazos. 

 

 

Figura 12: Intervenientes, acções e prazos do procedimento de licenciamento ambiental. 
 

18.3.2 Pós-Licenciamento – Monitorização 

Tendo como base os documentos de referência sobre as melhores técnicas disponíveis (BREF) para o respectivo 

sector de actividade, a licença ambiental fixa os valores-limite de emissão para as substâncias poluentes, as indicações que 

garantam a protecção dos recursos e o controlo da poluição, as medidas de monitorização das emissões da instalação e as 

medidas relativas a condições não habituais de exploração (gestão de situações de emergência e plano de desactivação). 

De forma a assegurar o cumprimento das exigências da licença ambiental, esta estabelece um programa de 

monitorização a realizar pelo operador. O operador terá de enviar os resultados da monitorização à CCDR territorialmente 

competente, bem como facultar a colheita de amostras e disponibilizar as informações que lhe forem solicitadas. 

A licença ambiental estabelece também um conjunto de MTD que devem ser alvo de uma aplicação imediata ou 

faseada. De forma a estabelecer o planeamento das medidas a implementar, cabe ao operador elaborar e manter um Plano 

de Desempenho Ambiental (PDA) que integre todas as exigências da licença e as acções de melhoria ambiental a 

introduzir, incluindo a sua calendarização e meios para as alcançar. 

No âmbito do n.º 5 do artigo 8º do diploma PCIP, é necessário elaborar um relatório de emissões, de acordo com 

o Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (E-PRTR, European Pollutant Release and Transfer 

Register), com os valores de emissão de fontes pontuais e difusas, para o ar, para a água e para o solo, de cada poluente 

E-PRTR emitido pela instalação. A elaboração deste relatório cabe ao operador, segundo modelo, periodicidade e 

procedimentos definidos pela APA. 
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Periodicamente, o operador deve enviar à APA o Relatório Ambiental Anual (RAA), que reúna os elementos 

demonstrativos do cumprimento da licença, incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as 

metas acordadas.  

A licença, os resultados de monitorização, assim como outros documentos relativos a decisões, são colocados à 

disposição do público. 

 
 
19. ANÁLISE COMPARATIVA DO PROCEDIMENTO DE AIA E DE LA 

 

19.1 Âmbito de Aplicação 

A exploração de uma actividade industrial ou a implementação de um projecto carece de uma autorização ou 

licenciamento prévio, por parte de uma entidade competente para o efeito. Caso se trate de um projecto susceptível de 

produzir efeitos significativos no ambiente, este necessita de ser alvo de procedimento de AIA. Se a actividade em causa 

produzir emissões poluentes que comprometam a qualidade ambiental, a instalação necessita de uma licença ambiental, de 

forma a prevenir e controlar a poluição emitida. 

O âmbito de aplicação destes dois instrumentos é diferente – a AIA visa a análise de um projecto, avaliando os 

impactes causados em todas as fases do seu desenvolvimento e em vários factores ambientais; o LA focaliza-se na 

actividade industrial e na poluição causada pelo funcionamento de uma dada instalação. Contudo, de acordo com as 

respectivas tipologias e características, existem projectos e actividades que são alvo de AIA e de LA, simultaneamente ou 

de forma faseada, no caso de serem introduzidas alterações. Quando esta situação ocorre, existe uma inevitável inter-

relação entre os dois processos. 

 

19.2 Condições de Abrangência 

Os projectos abrangidos por AIA são apresentados no respectivo diploma (Anexo I e II do Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro – incluídos no Anexo 1 do presente trabalho), de acordo com a sua tipologia ou com 

determinados limites, nomeadamente de produção ou de área abrangida pelo projecto. As categorias de actividades que 

necessitam de licenciamento ambiental são apresentadas no diploma PCIP (Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de 

Agosto – incluído no Anexo 3 do presente trabalho), considerando a capacidade de produção da instalação ou os 

respectivos rendimentos. 

Salienta-se que, devido à divergência dos limiares de abrangência para AIA e LA, resultante da inclusão dos 

sectores PCIP no Anexo I ou II de AIA, as instalações PCIP podem não ser abrangidas directamente por AIA no seu sector 

de actividade mas sim por uma actividade associada (por exemplo, uma instalação de fabrico de produtos cerâmicos pode 

não ser abrangida por AIA, mas se queimar resíduos para valorização, como óleos usados no forno, fica imediatamente 

abrangida por AIA – caso o licenciamento desta actividade seja posterior ao diploma de AIA).  

 

19.3 Interdependência dos Procedimentos  

A decisão proferida no âmbito do procedimento de AIA é prévia ao licenciamento do projecto, o que significa que a 

atribuição de uma licença ambiental a uma instalação só é possível após a emissão de uma DIA favorável ou 

condicionalmente favorável, tal como disposto no artigo 12º do diploma PCIP. Este artigo refere ainda que a decisão sobre a 

licença ambiental deve ter em consideração o conteúdo e as condições da DIA ou, no caso de não ter sido proferida 

decisão em tempo útil (deferimento tácito), os elementos constantes no EIA e os resultados da consulta. Neste último caso, 
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apesar de não ser explicitamente referido no diploma, é também pertinente a consulta do relatório final da comissão de 

avaliação.  

Convém salientar que, de acordo com as referidas disposições do diploma PCIP, não é apenas indicado que a 

licença ambiental só poderá ser emitida após a decisão favorável do procedimento de AIA; mais do que isto, o próprio 

procedimento para a atribuição da licença só pode iniciar-se após a emissão de DIA favorável ou condicionalmente 

favorável.  

Esta coordenação entre ambos os procedimentos garante que não se inicie a análise de um pedido de 

licenciamento ambiental quando ainda não se possui certeza acerca da implicação dos impactes dessa actividade no 

ambiente. Por outro lado, a acumulação dos prazos de ambos os procedimentos conduz a um processo moroso de 

licenciamento geral da actividade, o que poderá despoletar efeitos negativos a nível económico.  

Contudo, de forma a agilizar estes procedimentos, a Divisão de Controlo Integrado da Poluição (DCIP) da APA 

possibilita que o procedimento de atribuição da licença se inicie durante o decorrer do procedimento de AIA, 

salvaguardando que a emissão da licença ambiental só é emitida após decisão favorável em sede de AIA. 

 

19.4 Documentação e Acções Comuns 

Os procedimentos de AIA e LA possuem aspectos comuns, que se traduzem em informações, documentos e 

acções, cuja coordenação de forma efectiva poderá trazer benefícios na aplicação de ambos os instrumentos. Estes 

aspectos serão analisados de seguida, considerando as informações e documentação e, de forma complementar, as 

acções processuais desenvolvidas. 

 
19.4.1 Informações e Documentação 

A informação e documentação exigida no âmbito do processo de AIA apresenta uma maior complexidade do que 

a necessária ao processo de LA, que se resume à apresentação do formulário PCIP, devidamente preenchido e com os 

documentos comprovativos necessários, a própria licença e, numa fase posterior, a PDA e os RAA.  

Relativamente ao formulário PCIP, uma das primeiras questões é acerca da sujeição da actividade a AIA – “A 

instalação ou a alteração da instalação está abrangida pela legislação de AIA?". Face a uma resposta positiva existem duas 

hipóteses: houve emissão de DIA favorável ou condicionalmente favorável, é pedida a sua data de emissão e deve ser 

apresentada em anexo; ou a instalação tem capacidade instalada superior ao limiar estabelecido em AIA, mas o seu 

licenciamento é anterior à publicação do diploma de AIA e por isso não foi sujeita a este instrumento. 

Caso a DIA tenha sido emitida há menos de três anos, alguns elementos referidos no formulário PCIP não 

necessitam de ser apresentados. Contudo, estes elementos restringem-se à planta de ordenamento e à planta de 

condicionantes do PDM e à descrição das condições ambientais do local onde está implantada a instalação. Existem outros 

aspectos que poderiam ser utilizados a partir da informação disponibilizada pelo proponente/operador no EIA do projecto. 

Salienta-se que esta informação só será actual e coerente quando se tratar de uma nova instalação ou de uma alteração 

substancial que exija, simultaneamente, AIA e LA. 

Como foi apresentado anteriormente, o pedido de licença ambiental deve conter um conjunto de informações que 

permitam a caracterização da instalação, das fontes de emissão e dos efeitos significativos destas. Tal como descrito no 

Anexo III do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, relativo ao conteúdo mínimo do EIA, ou no Anexo II da Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril, com as normas técnicas para a elaboração do EIA (apresentados no Anexo 2 do presente 

trabalho), muitos dos aspectos referidos no pedido de licença ambiental já foram apresentados no EIA. 
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Caso estes dois procedimentos decorram de forma encadeada, torna-se vantajoso, para o proponente/operador, 

articular estas informações, como forma de rentabilizar recursos e tempo. Para a avaliação técnica do pedido de licença 

ambiental, é fundamental que os dados apresentados sejam coerentes com os dados apresentados em sede de AIA, 

evitando pedidos adicionais de esclarecimentos. 

Apesar de ser necessário apresentar medidas para evitar e minimizar os impactes, no processo de AIA não existe 

uma referência explícita à implementação das melhores técnicas disponíveis. A introdução das MTD no EIA, no relatório 

final da Comissão de Avaliação e na DIA beneficiaria o princípio de evitar e minimizar os impactes e permitiria uma relação 

facilitada entre as exigências da AIA e as de LA. Com este ajustamento, evitar-se-ia que a licença ambiental pedisse as 

mesmas medidas, ou outras muito semelhantes às expostas em AIA, o que facilitaria a sua aplicação pelo 

proponente/operador. 

A DIA exige também a apresentação de um plano de monitorização, com a discriminação dos parâmetros a 

monitorizar, sua a periodicidade e condições, a realizar pelo proponente e a apresentar em relatórios de monitorização. Na 

licença ambiental são também pedidos elementos a monitorizar. A melhor coordenação entre os elementos a monitorizar, a 

uniformização dos parâmetros necessários e a periodicidade da análise, seria um importante benefício para ambos os 

processos, de forma a evitar a discrepância nos pedidos e entraves à sua implementação pelo proponente/operador. 

Caso esta coordenação se demonstrasse possível e exequível, a apresentação dos elementos no RAA poderia 

ser feita a par com a apresentação dos Relatórios de Monitorização. 

 

19.4.2 Acções Processuais 

Relativamente às actividades desenvolvidas em ambos os processos, as fases comuns são as de avaliação 

preliminar, consulta pública e avaliação técnica. Tanto a fase de avaliação preliminar como a de avaliação técnica possuem 

um carácter específico e indissociável dos elementos em análise. Contudo, no procedimento de licenciamento ambiental, 

além de haver uma avaliação conjunta entre técnicos da CCDR e da APA, seria vantajoso integrar também as perspectivas 

dos técnicos responsáveis pela avaliação do EIA desse projecto. Esta etapa já ocorre com carácter menos formal, quando 

são necessários esclarecimentos acerca da avaliação de impactes antecedente.  

A outra fase de carácter comum é a fase de consulta pública. No caso da AIA, esta fase é da responsabilidade da 

APA, enquanto que no caso processo de LA se encontra sob a competência da CCDR. Como já foi referido anteriormente, 

tendo sido o projecto sujeito a AIA numa fase anterior, o prazo de consulta pública do pedido de licença ambiental é 

reduzido, face aos restantes casos. O que pode ser questionado é a necessidade desta fase no processo de LA, já que a 

posição pública incide sobre aspectos semelhantes.  

Anular esta fase constitui uma atitude contrária às disposições legais de acesso à informação e participação 

pública, pelo que o pedido de licença ambiental deve ser alvo da devida e necessária publicitação. Contudo, caso fosse 

salvaguardado na fase de AIA, através de referência nos devidos meios, que a informação disponibilizada se destinava 

também ao processo de licenciamento ambiental, a fase de consulta pública da LA poderia remeter para os resultados 

obtidos na fase de AIA, materializados no relatório de consulta pública. 
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20. CASO DE ESTUDO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INSTALAÇÕES SUINÍCOLAS EXISTENTES 
 

20.1 Âmbito do Estudo 

A análise dos pontos comuns e da possibilidade de articulação entre o procedimento de AIA e o de LA, para casos 

específicos em que os projectos/actividades analisados são sujeitos, em simultâneo, a estes dois instrumentos, permitiu 

concluir que existe potencialidade de articulação em algumas situações, o que conduz a um conjunto de benefícios para os 

intervenientes. 

Face a uma situação específica, respeitante ao licenciamento ambiental de instalações suinícolas existentes, cujo 

prazo limite é 30 de Outubro de 2007, cumulativamente com o facto de algumas das instalações nesta situação serem 

sujeitas a AIA, surgiu a necessidade de criar uma articulação entre ambos os processos, de forma a que o licenciamento 

pudesse ocorrer em tempo útil. Após esta data, estas e outras instalações que não tenham completado o processo de 

licenciamento não possuirão licença de operação válida e, em situação limite, podem ter de encerrar a sua actividade. 

Tendo em consideração o elevado número de instalações abrangidas por PCIP que, no início de 2007, ainda não 

tinham iniciado o procedimento de licenciamento ambiental, a APA (à data, IA) contactou com os responsáveis dos sectores 

mais atrasados e desenvolveu reuniões e sessões de esclarecimento. Na sequência de reuniões com a Federação 

Portuguesa das Associações de Suinicultores, a APA, na função de entidade competente para a licença ambiental e de 

autoridade de AIA para a tipologia de projectos em questão, assegurou a implementação de algumas agilidades 

administrativas que permitissem o cumprimento dos prazos estipulados. 

Ficou estabelecido que os processos de AIA e de LA poderiam decorrer de forma simultânea, salvaguardando que 

a licença ambiental só seria emitida após a emissão da DIA favorável ou condicionalmente favorável, desde que o pedido 

de licenciamento fosse devidamente instruído na entidade coordenadora do licenciamento (Direcção Geral de Veterinária) 

até 2 de Junho de 2007. 

Na medida em que o proponente/operador necessita de elaborar e apresentar um EIA, e para que todo o processo 

de AIA decorresse de forma célere, com a mínima necessidade de aditamentos e pedidos adicionais de informação, surgiu 

o objectivo de elaborar um documento contendo um conjunto de directrizes para a elaboração dos EIA para estas situações 

específicas, indicando os principais elementos a apresentar e exemplos de medidas de minimização e planos de 

monitorização que pudessem ser incluídos na DIA e na licença ambiental.  

 

20.2 Situação Actual do Licenciamento Ambiental do Sector Suinícola 

Tal como será posteriormente abordado com maior detalhe, as instalações para a criação intensiva de suínos 

encontram-se sujeitas ao regime de PCIP quando apresentam valores de capacidade instalada superior aos dispostos no 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, nas categorias 6.6 b) e 6.6 c): 

“6.6 – Instalações para a criação intensiva de (...) suínos, com espaço para mais de:  

a) (...); 

b) 2 000 porcos de produção (de mais de 30 kg);  

c) 750 porcas reprodutoras.”  

De acordo com dados da APA, em Janeiro de 2007, o universo de instalações PCIP, existentes e novas, 

compreendia 670 instalações, das quais 22,5% (151 instalações) integravam o sector da pecuária intensiva, que engloba, 

além da criação de suínos, a produção intensiva de aves de capoeira. 

Segundo dados de Novembro de 2006, a criação intensiva de suínos correspondia a 51,1% das instalações do 

sector PCIP nacional de pecuária intensiva. Considerando a divisão deste sector em três tipologias, de acordo com o tipo de 
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exploração de suínos, obtém-se os seguintes dados, para o universo de instalações suinícolas abrangidas pelo ponto 6.6 b) 

e c): instalações em ciclo fechado, 81,7%; instalações de recria e acabamento, 11,3%; instalações de produção de leitões, 

7%. 

Até Março de 2007, foram emitidas sete licenças ambientais para instalações existentes que realizam a 

suinicultura intensiva como actividade PCIP principal – quatro para instalações abrangidas na categoria 6.6 b) e três para 

instalações abrangidas na categoria 6.6 c). Em curso, nessa data, encontravam-se 22 processos de licenciamento 

ambiental, o que resulta em cerca de 60% das instalações abrangidas sem licença ambiental emitida. 

A 31 de Julho de 2007, o número de licenças ambientais emitidas permanecia igual, mas com um aumento dos 

processos de licença em curso. Face a um total de 76 instalações existentes, na categoria 6.6 b), encontravam-se 54 

processos de licenciamento em curso; para o universo de 11 instalações existentes, na categoria 6.6 c), 6 já tinham iniciado 

o processo de LA. Assim, 19,5% do conjunto das instalações PCIP existentes que desenvolve actividades neste sector não 

instruíram o processo para a obtenção de licença ambiental em tempo útil. 

Estes dados comprovam a situação de atraso e incumprimento em que as instalações deste sector se encontram, 

o que constitui uma situação gravosa em termos ambientais, já que há o risco de existirem instalações que declarem um 

número de animais inferior ao real de forma a evitar o processo de licenciamento ambiental. 

 

 

21. CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR SUINÍCOLA 
 

21.1 Enquadramento Nacional 

Actualmente, devido às maiores exigências de mercado, as explorações suinícolas de pequenas dimensões, de 

cariz familiar e integradas com a exploração de outras espécies, têm vindo a assumir uma menor importância em termos 

produtivos, verificando-se uma crescente especialização dos sectores. As explorações adquiriram maiores dimensões e a 

produção pecuária tornou-se intensiva. 

A nível regional existe uma considerável variação na dimensão das explorações suinícolas nacionais. De acordo 

com dados publicados no “Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2005”, do Instituto Nacional de Estatística, as 

maiores suiniculturas concentram-se na região do Ribatejo e Oeste, com 44% do efectivo nacional e com uma média de 

157,5 animais por exploração. Na Beira Litoral, a segunda região produtora, predominam explorações de pequena 

dimensão, com 22% do efectivo nacional disperso por 37% das unidades produtivas, com uma média de 7,1 animais por 

exploração. 

Segundo dados do referido inquérito, cerca de 3/4 das explorações tem apenas 1 ou 2 suínos, o que pode ser 

explicado pela tradicional matança do porco, mas que representam apenas 5% do efectivo nacional. Por oposição, 80% dos 

suínos concentram-se em apenas 1% das suiniculturas, de regime altamente intensivo, com 200 ou mais animais.  

As instalações suinícolas, independentemente da sua dimensão, necessitam de uma autorização para o exercício 

da actividade, concedida pela Direcção Geral de Veterinária (DGV). As normas relativas ao registo, à autorização para 

exercício da actividade e à implantação e funcionamento das explorações suinícolas são estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 

339/99, de 25 de Agosto. 

Este diploma veio introduzir importantes alterações, nomeadamente no que refere à unificação da legislação 

existente, alteração da classificação das explorações, estabelecimento de distâncias entre as instalações e centros urbanos, 

definição de competências das entidades envolvidas no licenciamento e o estabelecimento de prazos para a obtenção dos 

processos. 
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Contudo, este diploma só entrará em vigor quando forem publicadas as respectivas portarias que assegurem a 

sua regulamentação. Até que tal aconteça, o licenciamento das explorações suinícolas continuará a reger-se pelo Decreto-

Lei n.º 233/79, de 24 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 255/94, de 20 de Outubro, e respectivas portarias. 

 

21.2 Classificação das Explorações Suinícolas 

Para melhor compreender as implicações ambientais inerentes a esta tipologia de actividade, seguidamente 

exploradas com maior detalhe, importa clarificar alguns aspectos e denominações relativos à classificação das explorações 

suinícolas, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 339/99, de 25 de Agosto. 

As explorações suinícolas podem ser classificadas como industriais ou familiares, de acordo com o efectivo animal 

que possuem – com mais de 20 reprodutores ou de 200 porcos de engorda, classificam-se de industriais; abaixo destes 

valores, são suiniculturas familiares. Dado o âmbito da presente análise, de acordo com os impactes ambientais causados, 

apenas são consideradas as exploração suinícolas de carácter industrial. 

Existem três diferentes tipologias de explorações suinícolas industriais: explorações de produção em ciclo 

fechado, que se dedicam à produção de leitões e à sua recria e acabamento (engorda até ao abate) na própria exploração; 

explorações de produção de leitões, que apenas se dedicam à sua produção, não contemplando o seu acabamento; e 

explorações de recria e acabamento, de onde os animais saem para abate. 

De acordo com o respectivo sistema de produção, existe também uma classificação em três regimes: regime 

intensivo, em área coberta ou ao ar livre, que não utiliza o pastoreio em qualquer das fases do processo produtivo; regime 

semi-intensivo, em área coberta ou ao ar livre, que utiliza o pastoreio numa ou mais fases do seu processo produtivo; 

regime extensivo, que utiliza o pastoreio em todas as fases do seu processo produtivo. 

 

 

22. APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS DE CARÁCTER AMBIENTAL AO SECTOR SUINÍCOLA 
 

22.1 Licenciamento de Explorações Suinícolas 

Uma exploração suinícola necessita de autorização para a sua construção ou ampliação e para o seu 

funcionamento. Todas as obras de construção civil que impliquem a construção de novos edifícios, reconstrução, 

ampliação, reparação ou demolição de edificações estão sujeitais a licenciamento da competência da Câmara Municipal. 

Depois de concluída a obra, deverá ser requerida uma licença de utilização para o fim a que se destina. 

Além deste licenciamento de carácter municipal, as instalações deste tipo estão sujeitas à obtenção de licença de 

cariz ambiental, nomeadamente uma licença para a captação de água (de acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º 

46/94, de 22 de Fevereiro) e para a descarga de águas residuais. Relativamente às águas residuais, deve haver um 

controlo da qualidade destas águas, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, ou com a Portaria n.º 

810/90, de 10 de Setembro, que impõe normas de descarga para os efluentes de explorações suinícolas. 

Além destas licenças, algumas explorações suinícolas necessitam também de uma licença ambiental, no âmbito 

do diploma PCIP. 

 

22.2 Limiares de Abrangência de AIA e de LA 

Os limiares estabelecidos na legislação de AIA e de licenciamento ambiental, relativamente às explorações 

suinícolas, referem-se ao número de lugares disponíveis na instalação e para os quais se pretende obter licenciamento, ou 

seja, a sua capacidade máxima. Estes limiares foram obtidos a partir das emissões poluentes consideradas susceptíveis de 
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criar impactes significativos ou a partir dos quais é necessário implementar medidas adequadas para o controlo da poluição 

causada por estas. 

De forma a calcular a carga poluente média produzida pelas explorações, existe uma conversão do efectivo 

animal para animais-equivalentes – um animal equivalente corresponde a um animal com peso médio de 45 kg (peso médio 

dos animais em ciclo fechado) – numa exploração de engorda, cada animal corresponde a 1,5 animais-equivalente; numa 

exploração de multiplicação, cada porca reprodutora corresponde a 4 animais-equivalente. A cada animal-equivalente está 

associada uma capitação média de poluentes. 

A legislação nacional impõe que uma instalação de pecuária intensiva com 3000 ou mais porcos, com mais de 45 

quilogramas, ou com 400 ou mais porcas reprodutoras, seja sujeita a procedimento de AIA. Caso a instalação se insira 

numa área sensível, este limiar baixa para 750 porcos e 200 porcas reprodutoras, respectivamente. Estes valores são mais 

exigentes do que os previstos na Directiva n.º 97/11/CE, de 3 de Março, que refere, no Anexo I, valores de 3000 porcos de 

engorda (com mais de 30 quilogramas) e 900 porcas reprodutoras. 

Tal como foi referido anteriormente, a necessidade de licença ambiental aplica-se a instalações com espaço para 

mais de 2000 porcos de produção, com mais de 30 quilogramas, ou com mais de 750 porcas reprodutoras, de acordo com o 

diploma PCIP. Estes limiares são idênticos aos previstos na Directiva n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de Setembro. 

Para que uma instalação seja sujeita a cada um destes procedimentos, apenas é necessário que atinja um dos 

limiares apresentados, para porcos de engorda ou para porcas reprodutoras.  

Comparando os limiares existentes para as porcas reprodutoras, verifica-se que o valor para sujeição a AIA é 

inferior ao de LA, o que implica que exista um intervalo de possíveis situações, entre 400 e 749 animais, para o qual é 

necessário procedimento de AIA, mas para o qual não é obrigatória a obtenção de licença ambiental. Já para o limiar 

relativo ao número de porcos de produção, o valor de sujeição a AIA é superior ao de LA, apesar de existir uma diferença 

nos pesos dos animais. 

 

 

23. A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL NO SECTOR SUINÍCOLA 
 

23.1 Desafios da Produção Pecuária Intensiva 

De um modo geral, o sector da pecuária intensiva inclui actividades com bastante expressão do ponto de vista 

económico, em algumas regiões do país. Complementarmente, do ponto de vista social, este tipo de actividades, e outras 

que lhes estão associadas (como por exemplo, as indústrias transformadoras), podem desempenhar um papel central para 

a fixação de população activa nas regiões onde se encontram instaladas. 

Contudo, estas actividades são responsáveis por impactes ambientais significativos, sobretudo relacionados com 

a elevada carga poluente dos efluentes gerados e com a forma como estes são geridos e tratados. 

Torna-se, portanto, imprescindível conjugar a importância económica e social dos sectores da produção pecuária 

com as exigências ambientais, a par com a sua necessária produtividade. Contudo, esta produtividade encontra-se, 

actualmente, cada vez mais dependente de outros factores, como o bem-estar animal, a segurança alimentar ou as 

exigências ambientais, o que implica uma gestão mais complexa e integrada. 

Assim, os principais desafios que se colocam à produção pecuária intensiva relacionam-se com os seguintes 

factores, inevitavelmente interrelacionados: 

• Produtividade e competitividade; 

• Sustentabilidade ambiental; 
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• Saúde e bem-estar animal e saúde pública.   

De acordo com o âmbito da presente análise, a implementação de soluções que minimizem as consequências 

ambientais negativas implica uma visão global e integradora, que permita caminhar para um melhor desempenho ambiental, 

salvaguardando os restantes factores. Assim, a articulação de mecanismos que visem o seu desenvolvimento sustentável 

apresenta-se como um objectivo estratégico. 

 

23.2 Principais Pressões Ambientais 

A análise ambiental do sector suinícola demonstra-se de grande importância já que este tipo de actividade origina 

impactes ambientais significativos, em muitos casos responsáveis por uma acentuada degradação da qualidade do 

ambiente e na origem de grande número de reclamações por parte da população da área envolvente à sua implementação. 

De um modo geral, na actividade pecuária intensiva, a principal problemática a nível ambiental relaciona-se com o 

facto de os animais metabolizarem os alimentos e excretarem quase todos os nutrientes, com especial relevância para o 

azoto. Desta forma, a produção de excrementos é a questão ambiental dominante nas explorações pecuárias intensivas de 

suínos, manifestando-se nos efluentes e nos odores daí resultantes, afectando a água, o ar e o solo, de forma directa ou 

indirecta. 

A afectação dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, pode ter origem em dois tipos de situações: a 

descarga de efluentes sem tratamento, ou sem o tratamento adequado, directamente para cursos de água; ou o 

espalhamento dos efluentes, ou produtos resultantes do seu tratamento, no solo. Os impactes são causados pela elevada 

carga orgânica e bacteriológica dos efluentes suinícolas e da sua elevada concentração de nutrientes. 

As emissões atmosféricas são, na sua maioria, difusas e os poluentes característicos são o amoníaco e o metano, 

resultantes dos constituintes dos excrementos e da sua decomposição anaeróbia. Inerente ao espalhamento de efluentes, 

líquidos ou sólidos, no solo, existe libertação de odores, o que constitui um aspecto de grande influência na qualidade de 

vida das populações envolventes. 

Relativamente aos solos, os principais impactes negativos são causados pela incorporação de matéria orgânica e 

nutrientes provenientes dos estrumes. Dadas as características do estrume produzido, com elevada concentração em azoto 

e fósforo, existe a possibilidade deste ser excessivo para os solos e culturas e contribuir para a contaminação de recursos 

hídricos subterrâneos e superficiais e para a promoção de situações de eutrofização das massas de água. Por outro lado, 

em explorações com regime semi-intensivo ou extensivo, o pisoteio conduz à degradação do solo e à sua erosão. 

Estes impactes são significativos pois, na maioria dos casos, as explorações suinícolas encontram-se 

concentradas regionalmente, favorecendo a acumulação dos impactes, e, por outro lado, a sua localização na proximidade 

de aglomerados habitacionais potencia a magnitude dos impactes e origina situações de queixas, sobretudo devido aos 

odores produzidos e às descargas ilegais de efluentes. 

 

23.2.1 Pressões Regionais 

A forte concentração territorial de explorações suinícolas em algumas regiões do país evidencia o deficiente 

ordenamento do território, permitindo a instalação das explorações ou o crescimento dos aglomerados populacionais. Esta 

situação é particularmente relevante nas regiões do Ribatejo e Oeste já que, como foi referido anteriormente, estas 

possuem quase metade do efectivo nacional de suínos, distribuídos por explorações de elevada densidade animal. 
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No âmbito da Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI)2, que visa a 

resolução de problemas ambientais provocados pelas cargas poluentes geradas por um conjunto de actividades produtivas, 

incluindo a suinicultura, foram identificadas as zonas de maior pressão e a sua distribuição no território nacional. 

As actividades abrangidas, do sector agro-pecuário (bovinicultura, suinicultura e avicultura) e agro-industrial 

(matadouros, adegas, lagares e lacticínios), têm um forte peso na poluição gerada em algumas das bacias hidrográficas do 

país, pelo que se procedeu a uma organização da informação de acordo com a pressão exercida por cada sector, para cada 

região hidrográfica. A pressão ambiental está relacionada, fundamentalmente, com as cargas poluentes produzidas por 

cada sector, à qual foi dada uma classificação em “Pressão muito elevada”, “Pressão elevada” e “Pressão média”. 

Para o sector suinícola, obteve-se uma “pressão muito elevada” para a região hidrográfica do Vouga, Mondego e 

Lis (RH4), do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) e do Sado e Mira (RH6). Estas regiões hidrográficas correspondem, 

respectivamente, à região da Beira Litoral, Ribatejo e Oeste, e a zona compreendida entre Ribatejo, Oeste e Alentejo.  

A produção de efluentes de suiniculturas é responsável por uma parcela muito significativa da produção de 

matéria orgânica e azoto nas bacias hidrográficas do Lis, das Ribeiras do Oeste, do Tejo e do Sado, correspondendo às 

áreas mais críticas e nas quais é necessária uma intervenção estratégica e profunda, que permita salvaguardar os 

requisitos ambientais das massas de água, nomeadamente os impostos pela Directiva Quadro da Água. 

 

23.3 Medidas Aplicáveis ao Sector Suinícola 

Como já foi salientado, o sector suinícola possui uma considerável relevância económica, especialmente a nível 

local e regional, mas também é a esta escala que se fazem sentir os impactes mais significativos. De acordo com a poluição 

gerada por estas actividades, é imprescindível a introdução de medidas que evitem e minimizem os impactes causados, 

garantindo a sustentabilidade das instalações e a sua produtividade. 

É nesta perspectiva que surgem as medidas de minimização nas DIA dos projectos enquadrados na legislação de 

AIA e as melhores técnicas disponíveis, no âmbito do cumprimento da licença ambiental. O objectivo é actuar nas fontes de 

poluição e de outros impactes significativos, de forma a reduzi-los e mesmo eliminá-los, anteriormente aos danos e com 

uma melhor relação custo-eficácia. 

Desta forma, é evidente que a melhor fase para a implementação de medidas focalizadas nas implicações 

ambientais é a fase de concepção do projecto, quando ainda podem ser integradas alterações (de tecnologia, matérias-

primas, processos, gestão, entre outras), minimizando os impactes em vez de actuar posteriormente, em soluções de “fim-

de-linha”, geralmente mais dispendiosas e menos eficazes.  

Considerando que os principais impactes inerentes ao funcionamento deste tipo de instalações se relacionam com 

a produção e gestão de efluentes, as principais medidas de minimização de impactes propõem uma eficaz actuação na 

adopção e gestão de sistemas de tratamento e valorização dos efluentes produzidos. Complementarmente, a aplicação de 

MTD assume uma importância estratégica, pela integração de diversos factores, como o bem-estar animal, segurança e 

higiene, poupança de recursos e melhor desempenho ambiental. Estes dois aspectos serão analisados com mais pormenor 

nas seguintes secções. 

 

                                                 
2 A ENEAPAI foi elaborada no âmbito do Despacho Conjunto n.º 1098/2005, de 28 de Dezembro, do Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 
abrangendo o território de Portugal Continental. 
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23.3.1 Tratamento e Valorização de Efluentes Suinícolas 

A grande maioria das soluções de tratamento projectadas e implementadas a nível nacional não se têm 

demonstrado totalmente eficazes para evitar os problemas ambientais associados à actividade suinícola. Existem 

deficiências na concepção, na construção e na exploração de muitas das instalações de tratamento existentes, o que 

resulta do incorrecto planeamento e da escolha de soluções não adaptadas às especificidades dos efluentes produzidos. 

Os efluentes suinícolas caracterizam-se por: elevada carga orgânica; elevada carga de sólidos; elevado teor de 

microrganismos patogénicos; elevados teores de azoto, fósforo e potássio. Estas características variam com vários factores, 

como o tipo de exploração, de estabulação, a dimensão da exploração, a idade e o sexo dos animais, o tipo de alimentação, 

o consumo de água e o processo de limpeza, entre outros.  

Salienta-se que os efluentes suinícolas possuem várias classificações, de acordo com as suas características – o 

estrume consiste na mistura de dejectos sólidos e líquidos dos animais com os resíduos de origem vegetal, como palhas e 

matos, em maior ou menor grau de decomposição; o chorume é a mistura dos dejectos sólidos e líquidos dos animais, com 

maior ou menor grau de diluição, contendo, por vezes, restos de rações, de palhas ou de fenos. 

Assim, a implementação de um sistema de tratamento deve ter em conta as características e tipo de efluentes, os 

factores que levam à sua variação, de forma a garantir a flexibilidade na adaptação a novas condições. 

De um modo geral, a implementação de um sistema de tratamento de efluentes deve permitir: 

• Reduzir a carga orgânica no efluente final; 

• Estabilizar, concentrar e remover nutrientes; 

• Reduzir e eliminar a emissão de odores ofensivos e desagradáveis. 

A problemática inerente à gestão de efluentes e de lamas deve ser analisada de acordo com duas perspectivas: a 

necessidade de assegurar a protecção de águas, superficiais e subterrâneas, e do solo; e a valorização dos efluentes e 

sub-produtos do seu tratamento, através da sua incorporação no solo ou de valorização energética. 

Um dos sistemas de tratamento comummente utilizado em explorações suinícolas é o sistema de lagunagem, em 

que a retenção prolongada dos efluentes possibilita a actividade biológica, que reduz a carga orgânica e permite a 

degradação de alguns compostos azotados. Os sólidos removidos (antes do efluente líquido ser encaminhado para as 

lagoas) podem ser encaminhados para unidades de compostagem; as lamas resultantes são usualmente aplicadas em 

terrenos agrícolas. 

A implementação destes sistemas necessita de áreas extensas e tem a desvantagem de possibilitar a libertação 

de odores, especialmente em alguns locais críticos do sistema e sob determinadas condições climáticas, o que origina 

impactes na qualidade de vida das populações próximas. O processo de remoção das lamas das lagoas e a sua 

incorporação nos solos também origina a emissão de odores desagradáveis e, resultado de uma incorrecta gestão, pode 

originar impactes nos solos e recursos hídricos. É fundamental que sejam aplicadas medidas de boas práticas agrícolas. 

Verifica-se que, ao longo dos anos, os destinos finais dos efluentes e das lamas produzidas evoluíram da 

descarga directa no meio e do espalhamento no solo para soluções de valorização e produção de energia, com o 

aproveitamento energético do biogás produzido em sistemas de tratamento por digestão anaeróbia. Esta é uma estratégia 

em expansão em vários países europeus, em que a produção de energia constitui uma importante mais-valia financeira. 

Esta solução de tratamento e valorização deste tipo de efluentes apresenta vantagens, sobretudo, para unidades 

de grandes dimensões, com elevada produção de efluentes, e para situações de tratamento colectivo de efluentes de várias 

suiniculturas geograficamente próximas. 
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23.3.2 MTD para o Sector Suinícola  

A implementação de MTD que visam a melhoria do desempenho ambiental de uma instalação do sector suinícola 

foi reforçada através da adopção do Documento de Referência (BREF) sobre as MTD para o sector da pecuária intensiva – 

Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs. 

As MTD aplicam-se ao projecto da instalação, à sua exploração e às técnicas de produção utilizadas. As técnicas 

apresentadas neste documento referem-se, essencialmente, às condições de criação dos suínos, desde os sistemas de 

alimentação aos tipos de pavimentos, diferenciando as medidas a implementar para a criação de animais em diferentes 

fases – porcas em fase de acasalamento/gestação, suínos em fase de recria/acabamento para abate, porcas em lactação e 

leitões desmamados. 

 Na medida em que as emissões de gases poluentes, em especial de amoníaco, constituem um dos principais 

problemas, as MTD focam também as estratégias alimentares e as condições de concepção que minimizam a sua emissão 

dos excrementos. As medidas propostas para reduzir estas emissões abrangem também as técnicas de armazenamento, 

tratamento ou aplicação do estrume e chorume. 

São também abrangidos aspectos como a redução do consumo de água, pela optimização de sistemas de 

abeberamento e lavagem, e de energia consumida, sobretudo, no aquecimento e ventilação dos sistemas de criação, além 

da gestão de resíduos (nomeadamente, cadáveres e tecidos de animais, material médico-veterinário). 

Os sistemas de recolha, armazenamento e tratamento dos efluentes (estrumes e chorumes) são alvo de um 

conjunto de medidas centrais. O tratamento do estrume deve contemplar os seguintes aspectos: recuperação da energia 

residual, através do aproveitamento do biogás; redução das emissões de odores durante o armazenamento e/ou 

espalhamento no solo; diminuição do teor de azoto no estrume, para evitar contaminações do solo, da água e a emissão de 

odores; e manutenção do seu transporte fácil e seguro. 

O espalhamento do estrume e efluentes tratados no solo permite que estes sejam utilizados como fertilizantes e 

as MTD englobam boas práticas agrícolas, técnicas e equipamentos de aplicação no solo, de modo a evitar a contaminação 

dos solos e recursos hídricos por lixiviação de nutrientes, mas também de forma a minimizar os incómodos nas populações 

próximas das zonas de espalhamento. 

 

23.4 Estratégias de Intervenção 

Após a identificação dos principais problemas ambientais inerentes à actividade suinícola, e que justificam a 

pertinência da inclusão deste sector no regime de AIA e de LA, das regiões mais criticamente afectadas e dos mecanismos 

de actuação para que estes impactes possam ser evitados ou reduzidos, é necessário traçar um conjunto de estratégias de 

intervenção que possibilitem a melhoria das condições ambientais. 

Nesta perspectiva, de forma a permitir uma actuação específica na principal problemática deste e de outros 

sectores semelhantes – os efluentes – surgiu a necessidade de delinear uma estratégia de carácter nacional, que possibilite 

a intervenção integrada, territorial e multisectorialmente. Foi elaborada a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-

Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI), abrangendo o período 2007-2013, que se focaliza na análise técnica, económica e 

ambiental de soluções integradas de despoluição.  

Este documento estratégico explora um conjunto de prioridades e possibilidades de intervenção que importa 

sintetizar e salientar: 

• Promoção da articulação entre as entidades envolvidas no licenciamento das actividades e as que têm 

competência na vertente ambiental, de forma a facilitar e tornar mais eficazes as acções de monitorização e 

fiscalização; 
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• Adopção de soluções constituídas por MTD específicas do sector e adaptadas às características da região, 

assegurando a necessária flexibilidade de ajustamento às crescentes exigências ambientais; 

• Adopção de soluções colectivas de tratamento, adequadas e sustentáveis, que promovam economias de 

escala e se afigurem mais versáteis e adaptadas às crescentes exigências; 

• Potenciação da utilização da capacidade de tratamento das infra-estruturas municipais (ETAR), após um pré-

tratamento adequado, o que permite optimizar os investimentos já realizados – os sistemas de pré-tratamento 

podem servir várias instalações; 

• Escolha das soluções tecnológicas e técnicas de tratamento mais adequadas, tendo em conta as disposições 

anteriores; 

• Adopção de soluções técnicas adequadas para o transporte e armazenamento de efluentes e subprodutos, 

para a sua valorização energética e para o espalhamento e valorização de nutrientes – de forma a integrar as 

componentes do tratamento dos efluentes com a adequada gestão dos subprodutos resultantes. 

Este conjunto de medidas possibilita a minimização dos problemas ambientais inerentes ao funcionamento deste 

tipo de instalações e, pela sua integração numa estratégia de âmbito nacional e multisectorial, permite que as disposições 

resultantes dos procedimentos de AIA e LA adquiram um carácter mais coeso e fundamentado. 

 

 

24. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O objectivo preconizado e explorado nesta segunda parte do presente trabalho consiste na elaboração de um 

documento que torne o processo de licenciamento ambiental de suiniculturas existentes mais célere, para os casos em que 

estas instalações se encontravam também sujeitas a procedimento de AIA. 

Para tal, foi elaborado o documento “Directrizes para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de 

Suiniculturas Existentes, sujeitas a Avaliação de Impactes Ambiental e a Licenciamento Ambiental”, apresentado no 

Apêndice 3, que constitui o principal resultado decorrente da análise realizada nos anteriores capítulos. 

Pretendeu-se que este conjunto de directrizes fosse apresentado de forma clara e simples, limitando os elementos 

a incluir no EIA àqueles que se afiguram essenciais para a tipologia e especificidades das instalações. Desta forma, o 

documento obedece à estrutura base de um EIA, de acordo com o Anexo III da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo 

sido introduzidas as alterações que se afiguraram necessárias e convenientes, em conformidade com as respectivas 

disposições legais. 

Na medida em que se trata de um conjunto de directrizes, com a necessária adaptação dos elementos a 

apresentar em cada caso específico, foram salvaguardadas, sempre que possível, todas as hipóteses plausíveis, dada a 

situação das instalações – existentes e sujeitas a posterior licenciamento ambiental. 

As hipóteses consideradas, no âmbito dos potenciais impactes causados, relacionam-se com a situação mais 

comum de sujeição simultânea de um projecto a AIA e a LA – as explorações existentes procuram aumentar o número de 

efectivos e alteram o regime de exploração, o que implica alterações estruturais nas instalações e a adequação do sistema 

de tratamento de efluentes. 

As medidas apresentadas no Anexo I do documento, além de incluírem aspectos que visam evitar ou reduzir os 

impactes identificados, também incluem MTD para o sector suinícola, possibilitando que sejam referidas na licença 

ambiental. 
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Com base na análise de DIA e de licenças de monitorização emitidas, foram estabelecidos os programas de 

monitorização apresentados no Anexo II do documento, para que estes integrem, simultaneamente, as necessidades de 

AIA e de LA. 

De forma a facilitar o acesso a este conjunto de directrizes, o documento foi disponibilizado no site do IA, na 

secção das Normas Técnicas relativas à Avaliação de Impactes Ambientais. 

Em resultado da divulgação do referido documento ao Secretário de Estado do Ambiente e ao Ministro do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, foram emitidas opiniões por parte destas 

entidades, apresentadas no Anexo 4. 

Salienta-se que o documento elaborado procurou responder às solicitações decorrentes de uma situação de 

atraso para a obtenção de licença ambiental de instalações abrangidas por PCIP, face à qual foram estabelecidas 

condições excepcionais e auxiliadoras. De acordo com os prazos existentes, este documento foi elaborado num período de 

tempo limitado, que poderá ter condicionado posteriores hipóteses de revisão e aferição do resultado final. 

 

 

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo o objectivo geral de produzir contributos para a melhoria do processo de AIA, foi delineado um objectivo 

particular, face a necessidades específicas e pontuais, motivadas pela urgência de cumprimento de prazos para o 

licenciamento ambiental de instalações suinícolas existentes. Com o intuito de tornar possível o processo de licenciamento 

ambiental destas instalações, em tempo útil, foi desencadeado um mecanismo auxiliador para os operadores destas 

instalações, quando se impunha a necessidade de submeter o projecto ao regime de AIA. 

Face ao atraso na instrução dos processos de licenciamento ambiental das instalações suinícolas existentes, com 

o prazo de emissão de licença ambiental até 31 de Outubro de 2007, foram estabelecidos procedimentos administrativas 

para as instalações sujeitas a PCIP e AIA, com a possibilidade dos processos decorrem simultaneamente e com a 

publicação de directrizes para a elaboração de EIA. 

Um dos entraves à rapidez do procedimento administrativo de AIA relaciona-se com a qualidade dos EIA dos 

projectos, que muitas vezes se focalizam em aspectos não centrais da avaliação ambiental ou possuem omissões de 

informação relevante. Quando ocorre este tipo de situações, torna-se necessário pedir esclarecimentos adicionais, o que 

atrasa o processo. Este facto justifica a necessidade da publicação de directrizes para a elaboração dos EIA, focalizando os 

elementos a apresentar nos elementos essenciais para a avaliação (o que também se insere na perspectiva dos Guias 

Técnicos para a elaboração de EIA). 

Para a produção deste documento foi necessário analisar o procedimento de licenciamento ambiental e as 

possibilidades de articulação com o procedimento de AIA. Foram encontrados alguns aspectos comuns e com 

potencialidade de uma interrelação mais efectiva, que deve ser alvo de um posterior e aprofundado estudo, com vista à 

adaptação do actual quadro legal. Esta possibilidade é apoiada pelo disposto no ponto 2 do artigo 1º da Directiva n.º 

97/11/CE, que prevê a possibilidade de um procedimento único para o cumprimento desta directiva e da directiva PCIP, o 

que acontece em alguns dos Estados-Membros. 

A transposição espanhola da Directiva PCIP, através da Ley 16/2002, de 1 de Julho, considera a existência de 

uma figura administrativa que visa agilizar e diminuir as cargas administrativas – a “autorización ambiental integrada”. Esta 

autorização substitui e aglutina várias autorizações de carácter ambiental, podendo também integrar as exigências no 

âmbito da avaliação de impactes ambientais dos projectos. 
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Torna-se importante salientar que o documento elaborado corresponde às solicitações decorrentes de uma 

situação de não cumprimento, em tempo considerado útil, da obtenção de licença ambiental por parte dos operadores de 

instalações de pecuária intensiva abrangidas por PCIP. 

Com a entrada em vigor do diploma PCIP no final do ano 2000, foi concedido às instalações existentes e 

abrangidas por este quadro legal um período de sete anos para que procedessem à necessária actualização das suas 

condições e à obtenção de licença ambiental. Contudo, verificou-se que a grande maioria das instalações PCIP não utilizou 

este período de adaptação da melhor forma, remetendo este processo de licenciamento para o final do prazo. 

Este aspecto pode constituir um indicador da perspectiva de muitos sectores industriais face às imposições 

ambientais, o que pode ser justificado com a falta de informação e formação. A ausência de fiscalização eficaz, associada à 

falta de aplicação efectiva de sanções, leva a que muitas instalações continuem a dar pouca importância às questões 

ambientais. Por outro lado, muitos destes sectores encontram-se com dificuldades em assegurar uma produção rentável, o 

que condiciona o investimento em aspectos de melhoria ambiental. 

A abordagem da PCIP e do mecanismo de LA constitui um duplo desafio, quer para a Administração Pública, quer 

para as actividades industriais, pela forma de encarar e tratar a interface ambiente-indústria. É fundamental respeitar os 

valores ambientais existentes, assegurando também o desenvolvimento económico e social, o que possibilita a prossecução 

dos objectivos-base do conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

No âmbito da compatibilização da protecção e salvaguarda das condições indispensáveis à melhoria do ambiente 

e da qualidade de vida das populações, com a procura das melhores condições de desenvolvimento industrial, torna-se 

essencial apostar em mecanismos conciliadores. 

Assim, considera-se que a estratégia seguida pela APA tem um importante carácter positivo, já que veio 

possibilitar o diálogo entre as entidades intervenientes e promover o envolvimento de diferentes perspectivas. Tal como o 

sector económico necessita de se adaptar às imposições ambientais, também se torna fundamental que os mecanismos 

operacionais se adaptem às dificuldades dos sectores, desenvolvendo mecanismos que facilitem o cumprimento da 

legislação. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Projectos sujeitos a AIA – Anexo I e II do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro 

 
Anexo I – Projectos abrangidos pela alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º 
 
1. a) Refinarias de petróleo bruto (excluindo as empresas que produzem unicamente lubrificantes a partir do 

petróleo bruto). 
 b) Instalações de gaseificação e de liquefacção de pelo menos 500 t de carvão ou de xisto betuminoso por 

dia. 
2. a) Centrais térmicas e outras instalações de combustão com uma potência calorífica de pelo menos 300 MW. 
 b) Centrais nucleares e outros reactores nucleares, incluindo o desmantelamento e a desactivação dessas 

centrais nucleares (excluindo as instalações de investigação para a produção e transformação de matérias 
cindíveis e férteis cuja potência máxima não ultrapasse a 1 kW de carga térmica contínua). 

3. Instalações de reprocessamento de combustíveis nucleares irradiados e instalações destinadas: 
 a) À produção ou enriquecimento de combustível nuclear; 
 b) Ao processamento de combustível nuclear irradiado ou resíduos altamente radioactivos; 
 c) À eliminação final de combustível nuclear irradiado; 
 d) Exclusivamente à eliminação final de resíduos radioactivos; 
 e) Exclusivamente à armazenagem (planeada para mais de 10 anos) de combustíveis nucleares irradiados 

ou outros resíduos radioactivos, num local que não seja o local da produção. 
4. a) Instalações integradas para a primeira fusão de gusa e aço. 
 b) Instalações para a produção de metais brutos não ferrosos a partir de minérios, de concentrados ou de 

matérias-primas secundárias por processos metalúrgicos, químicos ou electrolíticos. 
5. Instalações destinadas à extracção de amianto e para o processamento de amianto e de produtos que 

contenham amianto: 
 a) No caso de produtos de fibrocimento, com uma produção anual superior a 20 000 t de produto acabado; 
 b) No caso de material de atrito com uma produção anual superior a 50 t de produtos acabados; 
 c) Para outras utilizações de amianto, utilizações de mais de 200 t/ano. 
6. Instalações químicas integradas, ou seja, as instalações para o fabrico de substâncias à escala industrial 

mediante a utilização de processos químicos de conversão, em que coexistam várias unidades funcionalmente 
ligadas entre si e que se destinem à produção dos seguintes produtos: 

 a) Produtos químicos orgânicos de base; 
 b) Produtos químicos inorgânicos de base; 
 c) Adubos (simples ou compostos) à base de fósforo, azoto ou potássio; 
 d) Produtos fitofarmacêuticos de base ou biocidas; 
 e) Produtos farmacêuticos de base que utilizem processos químicos ou biológicos; 
 f) Explosivos. 
7. a) Construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso e aeroportos cuja pista de descolagem e de 

aterragem tenha um comprimento de pelo menos 2100 m, e 
 b) Construção de auto-estradas e de estradas destinadas ao tráfego motorizado, com duas faixas de 

rodagem, com separador, e pelo menos duas vias cada, e 
 c) Construção de itinerários principais e de itinerários complementares, de acordo com o Decreto-Lei n.o 

222/98, de 17 de Julho, em troços superiores a 10 km. 
8. a) Vias navegáveis interiores e portos para navegação interior que permitam o acesso a embarcações de 

tonelagem superior a 4000 GT. 
 b) Portos comerciais, cais para carga ou descarga com ligação a terra e portos exteriores (excluindo os cais 

para ferry-boats) que possam receber embarcações de tonelagem superior a 4000 GT. 
9. Instalações destinadas à incineração, valorização energética, tratamento químico ou aterro de resíduos 

perigosos. 
10. Instalações destinadas à incineração ou tratamento químico de resíduos não perigosos com capacidade superior 

a 100 t/dia. 
11. Sistemas de captação de águas subterrâneas ou de recarga artificial dos lençóis freáticos em que o volume 

anual de água captado ou de recarga seja equivalente ou superior a 10 milhões de m3/ano. 
12 a) Obras de transferência de recursos hídricos entre bacias hidrográficas sempre que esta transferência se 

destine a prevenir as carências de água e em que o volume de água transferido seja superior a 100 
milhões de m3/ano. 
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 b) Todos os outros casos de obras de transferência de recursos hídricos entre bacias hidrográficas em que o 
caudal médio plurianual na bacia de captação exceda os 2000 milhões de m3/ano e em que o volume de 
água transferido exceda 5% desse caudal. 

  Em qualquer dos casos excluem-se as transferências de água potável. 
13. Estações de tratamento de águas residuais de capacidade superior a 150 000 hab./eq. 
14. Extracção de petróleo e gás natural para fins comerciais quando a quantidade extraída for superior a 500 t/dia, 

no caso do petróleo, e 500 000 m3/dia, no caso do gás. 
15. Barragens e outras instalações concebidas para retenção ou armazenagem permanente de água em que um 

novo volume ou um volume adicional de água retida ou armazenada seja superior a 10 milhões de m3. 
16. Condutas para o transporte de gás, de petróleo ou de produtos químicos de diâmetro superior a 800 mm e de 

comprimento superior a 40 km. 
17. Instalações industriais de: 
 a) Fabrico de pasta de papel a partir de madeira ou de outras substâncias fibrosas; 
 b) Fabrico de papel e cartão com uma capacidade de produção superior a 200 t/dia. 

18. Pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25 ha ou extracção de turfa numa área superior a 150 ha. 
19. Construção de linhas aéreas de transporte de electricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo 

comprimento seja superior a 15 km. 
20. Instalações de armazenagem de petróleo, produtos petroquímicos ou produtos químicos com uma capacidade 

de pelo menos 200 000 t. 
21. Qualquer alteração ou ampliação de projectos incluídos no presente anexo, se tal alteração ou ampliação, em si 

mesma, corresponde aos limiares estabelecidos no presente anexo. 
 
 
Anexo II – Projectos abrangidos pela alínea b) do n.º 3 e pelo n.º 4 do artigo 1. 
 

Tipo de projectos Caso geral Áreas sensíveis 

1 – Agricultura, silvicultura e aquicultura 

a) Projectos de emparcelamento rural com ou 
sem infra-estruturação para regadio. 

≥ 350 ha com regadio. 
≥ 1000 ha nos outros. 

≥ 175 ha com regadio. 
≥ 500 ha. 

b) Reconversão de terras não cultivadas há 
mais de cinco anos para agricultura 
intensiva. 

≥ 100 ha. ≥ 50 ha. 

c) Projectos de desenvolvimento agrícola que 
incluam infra-estruturação de rega e 
drenagem. 

≥ 2000 ha. ≥ 700 ha. 

d) Florestação e reflorestação, desde que 
implique a substituição de espécies 
preexistentes, em áreas isoladas ou 
contínuas, com espécies de rápido 
crescimento e desflorestação destinada à 
conversão para outro tipo de utilização das 
terras. 

Florestação/reflorestação com uma área ≥ 
350 ha, ou ≥ 140 ha, se, em conjunto com 
povoamentos preexistentes das mesmas 
espécies, distando entre si menos de 1 km, 
der origem a uma área florestada superior a 
350 ha. 
Desflorestação ≥ 50 ha. 

Florestação/reflorestação com 
uma área ≥ 70 ha, ou ≥ 30 ha, 
se, em conjunto com 
povoamentos preexistentes das 
mesmas espécies, distando 
entre si menos de 1 km, der 
origem a uma área florestada 
superior a 70 ha. 
Desflorestação ≥ 10 ha. 

e) Instalações de pecuária intensiva ≥ 40 000 frangos, galinhas, patos ou perus. 
≥ 3000 porcos (+ 45 kg). 
≥ 400 porcas reprodutoras. 
≥ 500 bovinos. 

≥ 20 000 frangos, galinhas, 
patos ou perus. 
≥ 750 porcos (+ 45 kg). 
≥ 200 porcas reprodutoras. 
≥ 250 bovinos. 

f) Piscicultura intensiva (unidades com uma 
produtividade superior a 10 t/ha/ano). 
 

Piscicultura em sistemas estuarinos ou 
similares ou sistemas lagunares:  
tanques: área ≥ 5 ha ou produção 
≥ 200 t/ano, ou área ≥ 2 ha ou produção 
≥ 80 t/ano se, em conjunto com unidades 
similares preexistentes, distando entre si 
menos de 1 km, der origem a área ≥ 5 ha ou 
produção ≥ 200 t/ano; estruturas flutuantes: 
produção ≥ 200 t/ano, ou produção ≥ 80 t/ano 
se, em conjunto com unidades similares 
preexistentes, distando entre si menos de 1 
km, der origem a produção ≥ 200 t/ano. 

Todas. 
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Tipo de projectos Caso geral Áreas sensíveis 

Piscicultura marinha: produção 1000 t/ano. 
Piscicultura de águas doces: tanques 
≥ 2 ha ou produção 200 t/ano, ou área ≥ 0,80 
ha ou produção 
≥ 80 t/ano se, em conjunto com unidades 
similares preexistentes, distando entre si 
menos de 2 km, der origem a área ≥ 2 ha ou 
produção ≥ 200 t/ano; estruturas flutuantes 
com produção ≥ 100 t/ano, ou produção ≥ 40 
t/ano se, em conjunto com unidades similares 
preexistentes, distando entre si menos de 1 
km, der origem a produção ≥ 100 t/ano. 

g) Recuperação de terras ao mar ≥ 100 ha. Todos. 

2 - Indústria extractiva 

a) Pedreiras, minas a céu aberto e extracção 
de turfa (não incluídos no anexo I) em áreas 
isoladas ou contínuas. 

Pedreiras, minas ≥ 5 ha ou ≥ 150 000 t/ano 
ou se, em conjunto com as outras unidades 
similares, num raio de 1 km, ultrapassarem os 
valores referidos. 
Turfa: ≥ 50 ha. 

Todas. 

b) Extracção subterrânea ≥ 5 ha ou ≥ 150 000 t/ano. Todas. 
c) Extracção de minerais, incluindo inertes, 

por dragagem marinha ou fluvial. 
≥ 1 ha ou ≥ 150 000 t/ano. Todas. 

 
d) Perfurações em profundidade, 

nomeadamente geotérmicas, para 
armazenagem de resíduos nucleares, para 
o abastecimento de água, com excepção de 
perfurações para estudo da estabilidade 
dos solos. 

Geotérmicas: todas. 
Resíduos nucleares: todas. 
Abastecimento de água: ≥ 5 hm3/ano. 

Todas. 
Todas. 
Abast. água: ≤ 1 hm3/ano. 

e) Instalações industriais de superfície para a 
extracção e tratamento de hulha, petróleo, 
gás natural, minérios e xistos betuminosos. 

≥ 5 ha ou 150 000 t/ano. 
Minérios radioactivos: todos. 
 

Todos. 

3 – Indústria da energia 

a) Instalações de combustão para a produção 
de energia eléctrica, de vapor e de água 
quente (não incluídos no anexo I).  

Potência calorífica ≥ 50 MW. Potência calorífica ≥ 20 MW. 

b) Instalações industriais destinadas ao 
transporte de gás, vapor e água quente e 
transporte de energia eléctrica por cabos 
aéreos (não incluídos no anexo I). 

Gás, vapor, água: ≥ 5 ha. 
Electricidade: ≥ 110 kV e ≥ 10 km. 
Subestações com linhas ≥ 110 kV. 

Gás, vapor, água: ≥ 2 ha. 
Electricidade: ≥ 110 kV. 
Subestações com linhas ≥ 110 
kV. 

c) Armazenagem de gás natural à superfície ≥ 300 t ou ≥ 1 ha. Todas. 
d) Armazenagem subterrânea e superficial de 

gases combustíveis. 
≥ 300 t. ≥ 150 t. 

e) Armazenagem de combustíveis fósseis, 
líquidos ou sólidos à superfície (não 
incluídos no anexo I). 

e) Armazenagem de combustíveis fósseis, 
líquidos ou sólidos à superfície (não incluídos 
no anexo I). 

≥ 20 000 t. 

f) Fabrico industrial de briquetes, de hulha e 
de lignite 

≥ 150 t/dia. Todos. 
 

g) Processamento e armazenagem de 
resíduos radioactivos (não incluídos no 
anexo I). 

Todos. Todos. 

h)  Instalações para a produção de energia 
hidroeléctrica 

≥ 20 MW. Todos. 
 

i) Aproveitamento da energia eólica para 
produção de electricidade. 

Parques eólicos ≥ 20 torres ou localizados a 
uma distância inferior a 2 km de outros 
parques similares. 

Parques eólicos ≥ 10 torres ou 
localizados a uma distância 
inferior a 2 km de outros parques 
similares. 

4 – Produção e transformação de metais 

a) Produção de gusa ou aço (fusão primária 
não incluída no anexo I e fusão 
secundária), incluindo equipamentos de 
vazamento contínuo. 

≥ 10 ha ou ≥ 2,5 t/h. 
 

Todos. 
 

b) Processamento de metais ferrosos por: Laminagem a quente: ≥ 10 ha ou Todos. 
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laminagem a quente; forjamento a martelo; 
aplicação de revestimentos protectores em 
metal fundido. 

≥ 20 t/h aço bruto. 
Forja/martelo: ≥ 10 ha ou 50 KJ/martelo e ≥ 
20 MW. 
Revest./metal fundido: ≥ 30 000 t/ano de 
material de revestimento ou ≥ 2 t/h aço bruto. 

 

c) Fundições de metais ferrosos ≥ 20 t/dia. Todos. 
d) Fusão, incluindo ligas de metais não 

ferrosos, excluindo os metais preciosos, 
incluindo produtos de recuperação 
(afinação, moldagem em fundição, etc.). 

≥ 4 t/dia Pb ou Cd. 
≥ 20 t/dia outros metais. 
 

Todos. 
 

e) Tratamento de superfície de metais e 
matérias plásticas que utilizem processo 
electrolítico ou químico. 

Volume total das cubas de tratamento 
≥ 30 m3. 
 

Todos. 
 

f) Fabrico e montagem de veículos 
automóveis e fabrico de motores de 
automóveis. 

≥ 10 ha de área de instalação. 
 

Todos. 
 

g) Estaleiros navais Área de implantação ≥ 5 ha ou ocupação de 
linha de costa ≥ 150 m. 

 

h) Construção e reparação de aeronaves ≥ 10 ha de área de instalação. Todos. 
i) Fabrico de equipamento ferroviário ≥ 10 ha de área de instalação. Todos. 
j) Estampagem de fundos por explosivos ≥ 10 ha de área de instalação. Todos. 
k) Ustulação, calcinação e sinterização de 

minérios metálicos 
≥ 10 ha de área de instalação. Todos. 

5 – Indústria mineral 

a) Fabrico de coque (destilação seca do 
carvão), incluindo a gaseificação e 
liquefacção. 

≥ 5 ha ou produção 150 000 t/ano. 
 

Todos. 
 

b) Fabrico de cimento e cal 
 

Cimento: todos. 
Cal: ≥ 50 t/dia. 

Cimento: todos. 
Cal: ≥ 10 t/dia. 

c) Produção de amianto e produtos à base de 
amianto (não incluídos no anexo I). 

Todos. Todos. 

d) Produção de vidro, incluindo fibra de vidro ≥ 20 t/dia. Todos. 
e) Fusão de matérias minerais, incluindo 

produção de fibras minerais. 
≥ 20 t/dia. 
 

Todos. 

f) Produtos cerâmicos por cozedura, 
nomeadamente: telhas, tijolos, tijolos 
refractários, ladrilhos, produtos de grés ou 
porcelanas. 

≥ 75 t/dia. Todos. 

6 – Indústria química (projectos não incluídos no anexo I) 

a) Tratamento de produtos intermediários e 
fabrico de produtos químicos. 
 

≥ 250 t/ano de cap. de produção de 
substâncias ou preparações perigosas 
classificadas como cancerígenas, categoria 1 
ou 2, mutagénicas, categoria 1 ou 2, ou 
tóxicas para a reprodução, categoria 1 ou 2; 
ou ≥ 500 t/ano de cap. de produção de 
substâncias ou preparações perigosas 
classificadas como cancerígenas, categoria 3, 
mutagénicas, categoria 3, ou tóxicas para a 
reprodução, categoria 3; ou ≥ 1250 t/ano de 
cap. de produção de substâncias ou 
preparações perigosas classificadas como 
tóxicas ou perigosas para o ambiente com o 
símbolo “N”; ou Área de instalação ≥ 1 ha. 

Todos. 
 

b) Fabrico de pesticidas, produtos 
farmacêuticos, tintas e vernizes, 
elastómeros e peróxidos. 

≥ 1000 t/ano de cap. produção de pesticidas. 
≥ 1000 t/ano de cap. produção de produtos 
farmacêuticos. 
≥ 50 000 t/ano de cap. produção tintas e 
vernizes. 
≥ 50 000 t/ano de cap. produção elastómeros. 
≥ 10 000 t/ano de cap. produção de 
peróxidos. 

Todos. 
 

c) Armazenagem de petróleo e produtos 
petroquímicos e químicos. 

≥ 100 000 t. ≥ 20 000 t. 
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7 – Indústria alimentar 

a) Produção de óleos e gorduras animais e 
vegetais 

≥ 75 t/dia de produto final para óleos e 
gorduras animais. 
≥ 300 t/dia de produto final para óleos e 
gorduras vegetais. 

≥ 15 t/dia de produto final para 
óleos e gorduras animais. 
≥ 60 t/dia de produto final para 
óleos e gorduras vegetais. 

b) Indústria de conservação de frutos e 
produtos hortícolas 

≥ 300 t/dia de produto final. 
 

≥ 60 t/dia de produto final. 
 

c) Indústria de lacticínios 
 

≥ 200 t/dia de leite para tratamento ou 
transformação. 

≥ 40 t/dia de leite para 
tratamento ou transformação. 

d) Indústria de cerveja e malte ≥ 300 t/dia de produto final. ≥ 60 t/dia de produto final. 
e) Confeitaria e fabrico de xaropes ≥ 300 t/dia de produto final. ≥ 60 t/dia de produto final. 
f) Instalações destinadas ao abate de animais 

e preparação e conservação de carne e 
produtos à base de carne. 

≥ 50 t/dia de carcaça bruta. 
 

≥ 10 t/dia de carcaça bruta. 
 

g) Instalações para o fabrico industrial de 
amido 

≥ 300 t/dia de produto final. 
 

≥ 60 t/dia de produto final. 
 

h) Fábricas de farinha de peixe e de óleo de 
peixe 

≥ 300 t/dia de produto final. 
 

≥ 60 t/dia de produto final. 
 

i) Açucareiras ≥ 300 t/dia de produto final. ≥ 60 t/dia de produto final. 

8 – Indústrias têxtil, dos cortumes, da madeira e do papel 

a) Fabrico de papel e cartão (não incluídos no 
anexo I) 

≥ 20 t/dia de produto final. 
 

Todos. 

b) Tratamento inicial (lavagem, 
branqueamento, mercerização) ou tintagem 
de fibras ou têxteis. 

≥ 10 t/dia de capacidade de produção. 
 

Todos. 

c) Instalações destinadas ao curtimento das 
peles 

≥ 12 t/dia de capacidade de produção. Todos. 

d) Instalações para a produção e tratamento 
de celulose 

≥ 40 t/dia de produto final. 
 

Todos. 

e) Fabrico de painéis de fibra e de partículas e 
de contraplacados 

≥ 1 000 000 m2/ano e 100 000 m3/ano de 
produto final. 

Todos. 

9 – Indústria da borracha 

 Fabrico e tratamento de produtos à base de 
elastómeros 

≥ 10 000 t/ano. Todos. 
 

10 – Projectos de infra-estruturas 

a) Projectos de loteamento e parques 
industriais 

 

Todos os parques industriais com indústrias 
de classe A ou área ≥ 10 ha. 
Loteamentos industriais com área ≥ 10 ha. 

Todos. 
 

b) Operações de loteamento urbano, incluindo 
a construção de estabelecimento de 
comércio ou conjunto comercial, nos termos 
definidos na Lei n.º 12/2004, de 30 de 
Março, e parques de estacionamento não 
abrangidos por plano municipal de 
ordenamento do território. 

Operações de loteamento urbano que 
ocupem área ≥ 10 ha ou construção superior 
a 500 fogos. 
Estabelecimento de comércio ou conjunto 
comercial ≥ 1,50 ha. 
Parque de estacionamento ≥ 2 ha. 
 

Operações de loteamento 
urbano que ocupem área ≥ 2 ha. 
Estabelecimento de comércio ou 
conjunto comercial ≥ 0,50 ha. 
Parque de estacionamento ≥ 1 
ha. 

c) Construção de vias férreas e instalações de 
transbordo intermodal e de terminais 
intermodais (não incluídos no anexo I). 

≥ 5 ha ou ≥ 5 km. 
 

Todos. 
 

d) Construção de aeroportos e aeródromos 
(não incluídos no anexo I). 

Pista ≥ 1500 m. 
 

Todos. 
 

e) Construção de estradas, portos e 
instalações portuárias, incluindo portos de 
pesca (não incluídos no anexo I). 

Itinerários principais e itinerários 
complementares. 
Estradas nacionais e estradas regionais, de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 
de Julho, em troços ≥ 10 km. 
Portos e instalações portuárias: embarcações 
≥ 1500 GT. 

Estradas nacionais e estradas 
regionais: todas. 
Portos e instalações portuárias: 
todos. 
 

f) Construção de vias navegáveis (não 
incluídas no anexo I), obras de canalização 
e regularização dos cursos de água. 

Vias navegáveis: ≥ 5 ha ou ≥ 2 km. 
Obras de canalização e regularização com 
bacias de drenagem ≥ 25 km2 ou 
comprimento ≥ 5 km. 

Todos. 
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g) Barragens e outras instalações destinadas 
a reter a água ou armazená-la de forma 
permanente (não incluídos no anexo I). 

Altura ≥ 15 m ou volume ≥ 0,500 hm3 ou 
albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m. 
Barragens de terra: altura ≥ 15 m ou volume 
≥ 1 hm3 ou albufeira ≥ 5 há ou coroamento ≥ 
500 m. 
 

Altura ≥ 8 m ou volume ≥ 0,100 
hm3 ou albufeira ≥ 3 ha ou 
coroamento ≥ 250 m. 
Barragens de terra: altura ≥8 m 
ou volume ≥ 0,500 hm3 ou 
albufeira ≥ 3 ha ou coroamento 
≥ 250 m. 

h) Linhas de eléctrico, linhas de metropolitano 
aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou 
análogas de tipo específico, utilizadas 
exclusiva ou principalmente para transporte 
de passageiros. 

≥ 20 ha ou ≥ 5 km. 
 

≥ 4 ha ou ≥ 1 km. 
 

i) Construção de oleodutos e gasodutos (não 
incluídos no anexo I). 

Oleodutos: todos os exteriores a instalações 
industriais. 
Gasodutos: ≥ 5 km e Ø ≥ 0,5 m. 

Todos. 
Gasodutos com Ø ≥ 0,5 m: 
todos. 

j) Construção de aquedutos e adutoras ≥ 10 km e Ø ≥ 1 m. ≥ 2 km e Ø ≥ 0,6 m. 
k) Obras costeiras de combate à erosão 

marítima tendentes a modificar a costa, 
como, por exemplo, diques, pontões, 
paredões e outras obras de defesa contra a 
acção do mar, quando não previstos em 
plano de ordenamento da orla costeira, 
excluindo a sua manutenção e reconstrução 
ou obras de emergência. 

Todas. 
 

Todas. 
 

l) Sistemas de captação e de realimentação 
artificial de águas subterrâneas (não 
incluídos no anexo I). 

≥ 5 hm3/ano. 
 

≥ 1 hm3/ano. 
 

m) Obras de transferência de recursos hídricos 
entre bacias hidrográficas (não incluídas no 
anexo I). 

Todos. 
 

Todos. 
 

n) Dragagens nas barras entre molhes e nas 
praias marítimas, excepto as de 
manutenção das condições de 
navegabilidade que não ultrapassem cotas 
de fundo anteriormente atingidas. 

≥ 100 000 m3/ano. 
 

Todos. 
 

11 – Outros projectos 

a) Pistas permanentes de corridas e de treinos 
para veículos a motor. 

≥ 8 ha. 
 

Todos. 
 

b) Instalações destinadas a operações de 
eliminação de resíduos perigosos (não 
incluídos no anexo I). 

≥ 5 t/dia. 
 

Todos. 
 

c) Instalações destinadas a operações de 
eliminação de resíduos não perigosos (não 
incluídos no anexo I). 

Aterros ≥ 150 000 t/ano. 
 

Todos. 
 

d) Estações de tratamento de águas residuais 
(não incluídas no anexo I). 

ETAR ≥ 100 000 hab./eq. ETAR ≥ 50 000 hab./eq. 
 

e) Parques de sucata não abrangidos por 
plano municipal de ordenamento do 
território. 

≥ 5 ha ou com capacidade ≥ 50 000 m3. 
 

Todos. 
 

f) Bancos de ensaio para motores, turbinas ou 
reactores. 

≥ 2 ha. 
 

Todos. 
 

g) Instalações para o fabrico de fibras minerais 
artificiais. 

≥ 2 ha. 
 

Todos. 
 

h) Instalações para a recuperação ou 
destruição de substâncias explosivas. 

≥ 5 ha ou dist. ≥ 200 m áreas de habitação. Todos. 

i) Instalações para o tratamento de superfície 
de substâncias, objectos ou produtos, com 
solventes orgânicos. 

Consumos ≥ 150 kg/h ou ≥ 200 t/ano. 
 

Consumos ≥ 75 kg/h ou ≥ 100 
t/ano. 
 

j) Locais para depósito de lamas Todos. Todos 

12 – Turismo  

a) Pistas de esqui, elevadores de esqui e 
teleféricos e infra-estruturas de apoio. 

Comprimento ≥ 500 m ou capacidade ≥ 1800 
passageiros/hora. 

Todos. 
 

b) Marinas, portos e docas Rios: ≥ 100 postos de amarração para Todos. 
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embarcações com comprimento fora a fora 
até 12 m (7% dos postos para embarcações 
com comprimento superior). 
Lagos ou albufeiras: ≥ 50 postos de 
amarração para embarcações com 
comprimento fora a fora até 6 m (7% dos 
postos para embarcações com comprimento 
superior). 
Costa marítima: ≥ 300 postos de amarração 
para embarcações com comprimento fora a 
fora até 12 m (7% dos postos para 
embarcações com comprimento superior). 

 

c) Estabelecimentos hoteleiros e meios 
complementares de alojamento turístico 
quando localizados fora de zonas urbanas e 
urbanizáveis delimitadas em plano 
municipal de ordenamento do território ou 
plano especial de ordenamento do território. 

Aldeamentos turísticos com área ≥ 5 ha ou ≥ 
50 hab./ha. 
Hotéis, hotéis-apartamentos e apartamentos 
turísticos ≥ 200 camas. 

Aldeamentos turísticos: todos. 
Hotéis, hotéis-apartamentos e 
apartamentos turísticos ≥ 20 
camas. 

d) Parques de campismo ≥ 1000 utentes ou ≥ 3 ha. ≥ 200 utentes ou ≥ 0,60 ha. 
e) Parques temáticos ≥ 10 ha. ≥ 2 ha. 
f) Campos de golfe Campos de ≥ 18 buracos ou ≥ 45 ha. Todos. 

13 

Qualquer alteração, modificação ou ampliação de projectos não incluídos no anexo I e incluídos no anexo II já autorizados e executados 
ou em execução que possam ter impactes negativos importantes no ambiente. 
Projectos do anexo I que se destinem exclusiva ou essencialmente a desenvolver e ensaiar novos métodos ou produtos e que não 
sejam utilizados durante mais de dois anos. 
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Anexo 2: Conteúdo mínimo do EIA e Normas técnicas para a sua estrutura 

 
Conteúdo mínimo do EIA – Anexo III do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro 
 

1. Descrição e caracterização física do projecto, das soluções alternativas razoáveis estudadas, incluindo a 
ausência de intervenção, tendo em conta a localização e as exigências no domínio da utilização dos recursos 
naturais e razões da escolha em função: 

Das fases de construção, funcionamento e desactivação; 
Da natureza da actividade; 
Da extensão da actividade; 
Das fontes de emissões. 

2. Descrição dos materiais e da energia utilizados ou produzidos, incluindo: 
Natureza e quantidades de matérias-primas e de matérias acessórias; 
Energia utilizada ou produzida; 
Substâncias utilizadas ou produzidas. 

3. Descrição do estado do local e dos factores ambientais susceptíveis de serem consideravelmente afectados 
pelo projecto, nomeadamente a população, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, a paisagem, os 
factores climáticos e os bens materiais, incluindo o património arquitectónico e arqueológico, bem como a 
inter-relação entre os factores mencionados. 

4. Descrição do tipo, quantidade e volume de efluentes, resíduos e emissões previsíveis, nas fases de 
construção, funcionamento e desactivação, para os diferentes meios físicos (poluição da água, do solo e da 
atmosfera, ruído, vibração, luz, calor, radiação, etc.). 

5. Descrição e hierarquização dos impactes ambientais significativos (efeitos directos e indirectos, secundários e 
cumulativos, a curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos) decorrentes do 
projecto e das alternativas estudadas, resultantes da existência do projecto, da utilização dos recursos 
naturais, da emissão de poluentes, da criação de perturbações e da forma prevista de eliminação de resíduos 
e de efluentes. 

6. Indicação dos métodos de previsão utilizados para avaliar os impactes previsíveis, bem como da respectiva 
fundamentação científica. 

7. Descrição das medidas e das técnicas previstas para: 
Evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos; 
Prevenção e valorização ou reciclagem dos resíduos gerados; 
Prevenir acidentes. 

8. Descrição dos programas de monitorização previstos nas fases de construção, funcionamento e desactivação. 

9. Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de conhecimentos, encontradas na 
compilação das informações requeridas. 

10. Referência a eventuais sugestões do público e às razões da não adopção dessas sugestões. 

11. Resumo não técnico de todos os itens anteriores, se possível acompanhado de meios de apresentação visual. 
 
 
Normas técnicas para a estrutura do estudo de impacte ambiental – Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril 
 

Com a estrutura do EIA proposta neste anexo pretende-se normalizar alguns aspectos relativos à sua elaboração 
e apresentação, seguindo um alinhamento coerente com os objectivos traçados no decreto-lei. 

Tendo em conta que os projectos sujeitos ao procedimento de AIA são, no entanto, de natureza, dimensão e 
características muito variáveis, o plano de elaboração do respectivo EIA deve merecer, por isso mesmo, e em cada caso, 
uma ponderação particular à luz do conteúdo que neste anexo é proposto. 

1. O EIA é composto por: 
a) Resumo não técnico (RNT); 
b) Relatório ou relatório síntese (RS); 
c) Relatórios técnicos (RT), quando necessário; 
d) Anexos. 

2. O RNT constitui uma das peças obrigatórias do EIA, devendo ser apresentado em documento separado, 
conforme o previsto no n.º 9 do artigo 12.o do decreto-lei. 

3. O conteúdo do EIA deve adaptar-se criteriosamente à fase de projecto considerada (anteprojecto, estudo 
prévio ou projecto de execução) e às características específicas do projecto em causa, devendo o relatório ou 
o RS estruturar-se nas seguintes secções, que cobrem a totalidade do conteúdo do EIA: 
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I. Introdução: 
a) Identificação do projecto, da fase em que se encontra e do proponente; 
b) Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização; 
c) Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do período da sua elaboração; 
d) Referência aos eventuais antecedentes do EIA, nomeadamente à eventual proposta de definição do 

âmbito e respectiva deliberação da comissão de avaliação; 
e) Metodologia e descrição geral da estrutura do EIA (referenciando o plano geral ou índice do EIA). 

II. Objectivos e justificação do projecto: 
a) Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto; 
b) Antecedentes do projecto e sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial existentes e em 

vigor, nomeadamente com planos sectoriais, enquadrando-o ao nível municipal, supramunicipal, 
regional ou nacional. 

III. Descrição do projecto e das alternativas consideradas: 
a) Descrição breve do projecto e das várias alternativas consideradas, incluindo, sempre que aplicável, a 

dos principais processos tecnológicos envolvidos e, quando relevante, dos mecanismos prévios de 
geração e eliminação de alternativas, referindo, quando aplicável, a deliberação sobre a proposta de 
definição do âmbito; 

b) Projectos complementares ou subsidiários (por exemplo, acessos viários, linhas de energia, condutas de 
água, colectores de águas residuais e pedreiras para obtenção de materiais); 

c) Programação temporal estimada das fases de construção, exploração e desactivação e sua relação, 
quando aplicável, com o regime de licenciamento ou de concessão; 

d) Localização do projecto: 
i. Concelhos e freguesias. Cartografia a escala adequada, com os limites administrativos. 
ii. Localização às escalas regional e nacional; 
iii. Indicação das áreas sensíveis (na definição do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio) situadas nos concelhos (ou freguesias) de localização do projecto ou das suas 
alternativas e, se relevante, respectiva cartografia; 

iv. Planos de ordenamento do território (regionais, municipais, intermunicipais, sectoriais e 
especiais) em vigor na área do projecto e classes de espaço envolvidas; 

v. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública; 
vi. Equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectados pelo projecto; 

e) Para cada alternativa estudada, devem ser descritos e quantificados: 
i. Materiais e energia utilizados e produzidos, incluindo matérias-primas, secundárias e 

acessórias, formas de energia utilizada e produzida e substâncias utilizadas e produzidas; 
ii. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis, nas fases de construção, funcionamento e 

desactivação, para os diferentes meios físicos (água, solo e atmosfera); 
iii. Fontes de produção e níveis de ruído, vibração, luz, calor, radiação, etc. 

IV. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto: 
a) Caracterização do estado actual do ambiente susceptível de ser consideravelmente afectado pelo 

projecto e da sua evolução previsível na ausência deste, com base na utilização dos factores 
apropriados para o efeito, bem como na inter-relação entre os mesmos, nas vertentes: 

i. Natural: nomeadamente diversidade biológica, nas suas componentes fauna e flora; solo; 
água; atmosfera; paisagem; clima; recursos minerais; e 

ii. Social: nomeadamente população e povoamento; património cultural; condicionantes; 
servidões e restrições; sistemas ou redes estruturantes; espaços e usos definidos em 
instrumentos de planeamento; sócio-economia. Referência às metodologias utilizadas. 

b) Esta caracterização, realizada sempre que necessário às escalas micro e macro, deve permitir a análise 
dos impactes do projecto e das suas alternativas. Os dados e as análises apresentados devem ser 
proporcionais à importância dos potenciais impactes; os dados menos importantes devem ser 
resumidos, consolidados ou simplesmente referenciados; 

c) Deve ser explicitado o grau de incerteza global associada à caracterização do ambiente afectado, tendo 
em conta a tipologia de cada um dos factores utilizados. 

V. Impactes ambientais e medidas de mitigação: 
a) Identificação e descrição e ou quantificação dos impactes ambientais significativos a diferentes níveis 

geográficos (positivos e negativos, directos e indirectos, secundários e cumulativos, a curto, médio e 
longo prazos, permanentes e temporários) de cada alternativa estudada, resultantes da presença do 
projecto, da utilização da energia e dos recursos naturais, da emissão de poluentes e da forma prevista 
de eliminação de resíduos e de efluentes e referência às metodologias utilizadas; 



 94 

b) Avaliação da importância/significado dos impactes com base na definição das respectivas escalas de 
análise; 

c) A análise de impactes cumulativos deve considerar os impactes no ambiente que resultam do projecto 
em associação com a presença de outros projectos, existentes ou previstos, bem como dos projectos 
complementares ou subsidiários; 

d) A análise de impactes deve indicar a incerteza associada à sua identificação e previsão, bem como 
indicar os métodos de previsão utilizados para avaliar os impactes previsíveis e as referências à 
respectiva fundamentação científica, bem como indicados os critérios utilizados na apreciação da sua 
significância; 

e) Descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os impactes 
negativos e para potenciar os eventuais impactes positivos; 

f) Identificação dos riscos ambientais associados ao projecto, incluindo os resultantes de acidentes, e 
descrição das medidas previstas pelo proponente para a sua prevenção; 

g) A análise de impactes deve evidenciar os impactes que não podem ser evitados, minimizados ou 
compensados e a utilização irreversível de recursos; 

h) Para o conjunto das alternativas consideradas, deve ser efectuada uma análise comparativa dos 
impactes a elas associados; 

i) Do conjunto das várias alternativas em análise, deve ser sempre indicada a alternativa ambientalmente 
mais favorável, em termos de localização, tecnologia, energia utilizada, matérias-primas, dimensão e 
desenho, devendo ser justificados os critérios que presidiram à definição de «alternativa ambientalmente 
mais favorável». 

VI. Monitorização e medidas de gestão ambiental dos impactes resultantes do projecto: 
a) A consideração da monitorização do projecto deve ser avaliada numa lógica de proporcionalidade entre 

a dimensão e as características do projecto e os impactes ambientais dele resultantes; 
b) Descrição dos programas de monitorização para cada factor, cobrindo os principais impactes negativos 

previsíveis nas fases de construção, exploração e desactivação, passíveis de medidas de gestão 
ambiental por parte do proponente. Os programas devem especificar, caso a AIA decorra em fase de 
projecto de execução: 

i. Parâmetros a monitorizar; 
ii. Locais (ou tipos de locais) e frequência das amostragens ou registos, incluindo, quando 

aplicável, a análise do seu significado estatístico; 
iii. Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários; 
iv. Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da construção, 

do funcionamento ou da desactivação do projecto ou outros factores exógenos ao projecto, 
procurando identificar os principais indicadores ambientais de actividade do projecto; 

v. Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos programas 
de monitorização; 

vi. Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização; 

c) Encontrando-se o projecto em avaliação em fase de anteprojecto ou de estudo prévio, devem ser 
apresentadas as directrizes a que obedecerá o plano geral de monitorização a pormenorizar no 
RECAPE. 

VII. Lacunas técnicas ou de conhecimentos – resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na 
elaboração do EIA. 

VIII. Conclusões: 
a) Principais conclusões do EIA, evidenciando questões controversas e decisões a tomar em sede de AIA, 

incluindo as que se referem à escolha entre as alternativas apresentadas; 
b) No caso de o EIA ser realizado em fase de estudo prévio ou de anteprojecto, identificação dos estudos a 

empreender pelo proponente que permitam que as medidas de mitigação e os programas de 
monitorização descritos no EIA sejam adequadamente pormenorizados, tendo em vista a sua inclusão 
no RECAPE. 

4. Na identificação dos responsáveis, devem distinguir-se claramente o ou os responsáveis pela globalidade do 
EIA dos consultores que apenas são responsáveis por uma análise particular constante de uma ou mais 
secções do EIA; em ambos os casos a identificação deve incluir o nome dos responsáveis/consultores, a 
respectiva responsabilidade assumida no EIA e, eventualmente, a sua formação académica e ou profissional 
relevante e o resumo da experiência profissional. 

5. Os anexos devem consistir em material preparado especificamente para o EIA, podendo ser utilizada, quando 
relevante, informação da Administração Pública. 
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Anexo 3: Categorias de Actividades sujeitas a Licenciamento Ambiental, no âmbito da PCIP 
 
Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto 
 
Notas 
1 - Não são abrangidas pelo presente diploma as instalaçõesou parte de instalações utilizadas exclusivamente para 
investigação, desenvolvimento ou experimentação de novos produtos ou processos. 
2 - Os limiares estabelecidos neste anexo referem-se, de um modo geral, a capacidade de produção ou a rendimentos. Se o 
mesmo operador exercer várias actividades da mesma rubrica na mesma instalação ou no mesmo local, as capacidades 
dessas actividades serão adicionadas. 
3 - Por «capacidade de produção diária» entende-se a capacidade de produção da instalação para um período de laboração 
de vinte e quatro horas, independentemente do seu regime, turnos, horário de laboração, ou valor da produção efectiva para 
resposta à procura do mercado. 
4 - As instalações existentes constantes do presente anexo e que detenham uma capacidade de produção diária nos termos 
previstos no número anterior, mas justifiquem não se encontrar em condições de efectivar essa capacidade, podem 
fundamentadamente requerer a exclusão da sujeição à licença ambiental prevista no presente diploma junto da autoridade 
competente para a licença ambiental enquanto se mantiver essa situação, com conhecimento à entidade coordenadora do 
licenciamento da actividade, dependendo de decisão da autoridade consultada. 
 

1. Indústrias do sector da energia: 
1.1 Instalações de combustão com potência calorífica de combustão superior a 50 MW; 
1.2 Refinarias de petróleo e fábricas de gás; 
1.3 Fabricação de coque; 
1.4 Instalações de gaseificação e liquefacção decarvão. 

2. Produção e transformação de metais: 
2.1 Instalações de ustulação ou sinterização de minério metálico, incluindo de minério sulfurado; 
2.2 Instalações de produção de gusa ou aço (fusão primária ou secundária), incluindo os equipamentos de 

vazamento contínuo com uma capacidade superior a 2,5 t por hora; 
2.3 Instalações para o processamento de metais ferrosos por: 

a) Laminagem a quente, com uma capacidade superior a 20 t de aço bruto por hora; 
b) Forjamento a martelo cuja energia de choque ultrapasse os 50 kilojoules por martelo e quando a potência 

calorífica utilizada for superior a 20 MW; 
c) Aplicação de revestimentos protectores de metal em fusão com uma capacidade de tratamento superior a 

2 t de aço bruto por hora; 
2.4 Fundições de metais ferrosos com uma capacidade de produção superior a 20 t por dia; 
2.5 Instalações para a: 

a) Produção de metais brutos não ferrosos a partir de minérios, de concentrados ou de matérias-primas 
secundárias por processos metalúrgicos, químicos ou electrolíticos; 

b) Fusão de metais não ferrosos, incluindo ligas, produtos de recuperação, (afinação, moldagem em 
fundição) com uma capacidade de fusão superior a 4 t por dia de chumbo e de cádmio, ou a 20 t por dia 
de todos os outros metais; 

2.6 Instalações de tratamento de superfície de metais e matérias plásticas que utilizem um processo electrolítico 
ou químico, quando o volume das cubas utilizadas nos banhos de tratamento realizado for superior a 30 m3. 

3. Indústria mineral: 
3.1 Instalações de produção de: 

a) Clínquer em fornos rotativos com uma capacidade de produção superior a 500 t por dia, ou noutros tipos 
de fornos com uma capacidade de produção superior a 50 t por dia; 

b) Cal em fornos rotativos ou noutro tipo de fornos, com uma capacidade de produção superior a 50 t por 
dia; 

3.2 Instalações de produção de amianto e de fabricação de produtos à base de amianto; 
3.3 Instalações de produção de vidro, incluindo as destinadas à produção de fibras de vidro, com uma capacidade 

de fusão superior a 20 t por dia; 
3.4 Instalações para a fusão de matérias minerais, incluindo as destinadas à produção de fibras minerais, com 

uma capacidade de fusão superior a 20 t por dia; 
3.5 Instalações de fabrico de produtos cerâmicos por aquecimento, nomeadamente telhas, tijolos, refractários, 

ladrilhos, produtos de grés ou porcelanas, com uma capacidade de produção superior a 75 t por dia, uma 
capacidade de forno superior a 4 m3 e uma densidade de carga enformada por forno superior a 300 kg/m3. 
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4. Industria química: 
A produção na acepção das categorias de actividades incluídas no presente número refere-se à produção à escala 
industrial por transformação química das substâncias ou grupos de substâncias referidas nos n.os 4.1 a 4.6 
seguintes: 
4.1 Instalações químicas destinadas à produção de produtos químicos orgânicos de base, como: 

a) Hidrocarbonetos simples (acíclicos ou cíclicos, saturados ou insaturados, alifáticos ou aromáticos); 
b) Hidrocarbonetos oxigenados, como álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, acetatos, 

éteres, peróxidos, resinas epóxidas; 
c) Hidrocarbonetos sulfurados; 
d) Hidrocarbonetos azotados, como aminas, amidas, compostos nitrosos, nitrados ou nitrosados, nitrilos, 

cianetos, isocianatos; 
e) Hidrocarbonetos fosfatados; 
f) Hidrocarbonetos halogenados; 
g) Compostos organometálicos; 
h) Matérias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras à base de celulose); 
i) Borrachas sintéticas, 
j) Corantes e pigmentos; 
k) Agentes de superfície e tensioactivos; 

4.2 Instalações químicas destinadas à produção de produtos químicos inorgânicos de base, como: 
a) Gases, como amoníaco, cloro ou cloreto de hidrogénio, flúor e fluoreto de hidrogénio, óxidos de carbono, 

compostos de enxofre, óxidos de azoto, hidrogénio, dióxido de enxofre, dicloreto de carbonilo; 
b) Ácidos, como ácido crómico, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido 

sulfúrico, óleum, ácidos sulfurados; 
c) Bases, como hidróxido de amónio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio; 
d) Sais, como cloreto de amónio, clorato de potássio, carbonato de potássio, carbonato de sódio, 

perboratos, nitrato de prata; 
e) Não metais, óxidos metálicos ou outros compostos inorgânicos, como carboneto de cálcio, silício, 

carboneto de silício; 
4.3 Instalações químicas de produção de adubos à base de fósforo, azoto ou potássio (adubos simples ou 

compostos); 
4.4 Instalações químicas destinadas à produção de produtos fitofarmacêuticos de base e de biocidas; 
4.5 Instalações que utilizem processos químicos ou biológicos, destinadas à produção de produtos farmacêuticos 

de base; 
4.6 Instalações químicas de produção de explosivos. 

5. Gestão de resíduos: 
5.1 Instalações de eliminação ou de valorização de resíduos perigosos listados no anexo II da Portaria n.º 818/97, 

de 5 de Setembro, que realizem as operações de eliminação definidas no anexo IIA (excluindo as operações 
D3 e D11 que são proibidas) ou as operações de valorização R1, R2, R6, R7 e R9 definidas no anexo IIB, 
ambos da Decisão n.º 96/350/CE, da Comissão, de 24 de Maio, na Portaria n.º 15/96, de 23 de Janeiro, e no 
Decreto-Lei n.º 88/91, de 23 de Fevereiro, com uma capacidade superior a 10 t por dia; 

5.2 Instalações de eliminação de resíduos não perigosos, que realizem as operações definidas nas rubricas D8 e 
D9 do anexo IIA da Portaria n.º 15/96, de 23 de Junho, com uma capacidade superior a 50 t por dia; 

5.3 Instalações de incineração/combustão de resíduos urbanos, definidas no Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de 
Novembro, com uma capacidade superior a 3 t por hora; 

5.4 Aterros de resíduos urbanos ou de outros resíduos não perigosos, com excepção dos aterros de resíduos 
inertes, que recebam mais 10 t por dia ou com uma capacidade total superior a 25 000 t. 

6. Outras actividades: 
6.1 Instalações industriais de fabrico de: 

a) Pasta de papel a partir de madeira ou de outras substâncias fibrosas; 
b) Papel e cartão com uma capacidade de produção superior a 20 t por dia; 

6.2 Instalações destinadas ao pré-tratamento (operações de lavagem, branqueamento, mercerização) ou ao 
tingimento de fibras ou têxteis, cuja capacidade de tratamento seja superior a 10 t por dia; 

6.3 Instalações destinadas à curtimenta de peles quando a capacidade de tratamento for superior a 12 t de 
produto acabado por dia; 

6.4 Instalações destinadas a: 
a) Matadouros com uma capacidade de produção de carcaças superior a 50 t por dia; 
b) Tratamento e transformação destinados ao fabrico de produtos para a alimentação humana e ou animal, 

a partir de: 
i. Matérias-primas animais (com excepção do leite), com uma capacidade de produção de 

produto acabado superior a 75 t por dia; 
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ii. Matérias-primas vegetais com uma capacidade de produção de produto acabado superior a 300 
t por dia; 

c) Tratamento e transformação de leite, sendo a quantidade de leite recebida superior a 200 t por dia (valor 
médio anual); 

6.5 Instalações de eliminação ou valorização de carcaças e resíduos de animais com uma capacidade de 
tratamento superior a 10 t por dia. 

6.6 Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, com espaço para mais de: 
a) 40 000 aves; 
b) 2000 porcos de produção (de mais de 30 kg); 
c) 750 porcas reprodutoras. 

6.7 Instalações de tratamento de superfície de matérias, objectos ou produtos, que utilizem solventes orgânicos, 
nomeadamente para operações de apresto, impressão, revestimento, desengorduramento, 
impermeabilização, colagem, pintura, limpeza ou impregnação, com uma capacidade de consumo superior a 
150 kg de solventes por hora ou a 200 t por ano. 

6.8 Instalações para a produção de carbono (carvões minerais) ou electrografite por combustão ou grafitação. 
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Anexo 4: Despachos relativos ao documento “Directrizes para a Elaboração de EIA de Instalações Suinícolas 
existentes” 
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1: Guia de Avaliação de Impactes Ambientais de Projectos de ETAR 
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II..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  EE  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO    
 
1. ENQUADRAMENTO E ÂMBITO DO GUIA 

 
1.1 Introdução 

 

Numa perspectiva de preservação do ambiente, protecção da saúde pública e de gestão integrada dos 
recursos hídricos, têm vindo a ser estabelecidos objectivos de qualidade das águas cada vez mais exigentes. 

De forma a dar cumprimento à legislação nacional e comunitária, surge a necessidade de se 
proporcionarem níveis de protecção ambiental e de qualidade de vida equivalentes ao de outros Estados-Membros, 
o que implica alcançar níveis de atendimento superiores aos actuais, designadamente em domínios como o 
abastecimento de água e o saneamento de águas residuais. 

No caso particular dos sistemas de saneamento, o cumprimento da legislação e de outras normas relativas 
à sua concepção, dimensionamento, construção e exploração, implica a necessidade de assegurar determinados 
níveis de qualidade da água lançada nos meios receptores, através de Estações de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) integradas nestes sistemas.  

Os efeitos positivos inerentes ao funcionamento das ETAR são evidentes e inegáveis – pela melhoria da 
qualidade das águas que são rejeitadas no meio receptor, com consequências benéficas do ponto de vista 
ambiental e da saúde pública. Contudo, a construção e exploração destas infra-estruturas, tal como todas as que 
lhes estão associadas, originam determinados impactes no ambiente, numa perspectiva biofísica e social, que 
devem ser tidos em consideração desde uma fase inicial da concepção do projecto. 

Considerando que a percentagem de população com serviços de tratamento de águas residuais, a nível 
nacional, corresponde a 65%1, e que um dos objectivos preconizados pelo Plano Estratégico de Abastecimento de 
Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR), para o período 2007-2013, é aumentar esse valor para 90%, 
prevê-se um acréscimo do desenvolvimento de projectos de ETAR nos próximos anos.  

Por outro lado, verifica-se que muitas das ETAR existentes foram alvo de um dimensionamento 
inadequado, possuem uma gestão incorrecta ou se encontram sem condições de tratamento adaptadas às 
exigências de qualidade final da água, actuais e futuras. Tal leva a antever que muitas destas infra-estruturas 
venham a ser substituídas ou sofram alterações que visem as necessárias adaptações. 

Segundo a legislação nacional, a partir da transposição de directivas comunitárias, sempre que um 
projecto, público ou privado, for susceptível de produzir efeitos significativos no ambiente deve ser alvo de um 
processo de avaliação de impactes ambientais.  

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) constitui um instrumento da política do ambiente, de carácter 
preventivo, que possibilita a “identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projectos, bem como a 
identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma 
decisão sobre a viabilidade da execução de tais projectos e respectiva pós-avaliação”, tal como definido no 
respectivo regime jurídico – Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

Os estudos técnicos utilizados para a avaliação de impactes ambientais visam, sobretudo, auxiliar na 
antecipação e minimização dos potenciais impactes no ambiente. Esta identificação e avaliação dos impactes 
prováveis são apresentadas num documento, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assim como a evolução 
previsível da situação sem projecto e as medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes 
negativos esperados.  

Os projectos podem ser avaliados em fase de estudo prévio ou anteprojecto, ou em fase de projecto de 
licenciamento ou projecto de execução, sendo necessário que o respectivo EIA se encontre adaptado à fase em que 
se encontra o projecto. De forma a potenciar uma melhor integração das componentes ambientais na concepção do 
próprio projecto, é vantajoso que os EIA sejam apresentados na fase mais precoce possível do projecto. 

                                                 
1
 Segundo dados do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR), relativos a 2005. 
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1.2 Objectivos 
 
O presente guia visa constituir um documento de apoio aos intervenientes no processo de AIA, procurando 

clarificar as principais questões relativas à elaboração de alguns documentos resultantes do processo, com especial 
destaque para o Estudo de Impacte Ambiental, e para uma tipologia específica de projectos – os projectos de ETAR. 

A necessidade de elaboração deste tipo de guias surge da verificação de diferentes metodologias e de 
diferentes níveis de profundidade de análise das várias componentes ambientais abordadas num EIA e da 
desadequação do âmbito e dos factores estudados à tipologia do projecto em questão. Estes aspectos, associados 
a diferentes critérios de avaliação, conduzem a abordagens distintas que influenciarão a eficiência de todo o 
processo de AIA. 

Assim, o principal objectivo deste guia é fornecer orientações, com base nas características específicas 
desta tipologia de projectos, que permitam a definição da profundidade e das metodologias de análise mais 
adequadas. Desta forma, torna-se possível melhorar a qualidade dos documentos resultantes, em particular dos 
EIA, tornando-os mais concisos e focalizados nos aspectos ambientais relevantes, com uma redução do tempo, 
esforço e encargos inerentes à sua preparação e apreciação. 

Procura-se que este guia forneça elementos para a agilização de algumas das etapas do processo de AIA, 
já que é apresentada uma descrição sumária das componentes típicas dos projectos, das actividades usuais nas 
diferentes fases e dos principais impactes ambientais associados e respectivas medidas de minimização.  

A elaboração de guias por tipologia de projectos, que permitam auxiliar o processo de AIA através da 
apresentação de directrizes para a elaboração dos EIA e de medidas de minimização típicas, constitui uma das 
medidas preconizadas por entidades e técnicos envolvidos no procedimento de AIA, nomeadamente pelo Conselho 
Consultivo de AIA (CCAIA). A nível comunitário, já foram editados guias metodológicos relativos à avaliação de 
impactes, para a selecção de projectos, a definição do âmbito dos estudos e a sua revisão e avaliação. Seguindo 
esta perspectiva, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – que resultou da fusão entre o Instituto do Ambiente e 
o Instituto dos Resíduos – assumiu o compromisso de elaboração do presente guia. 

 Contudo, é importante salientar que cada EIA constitui um resultado único de um conjunto específico de 
acções, inerentes ao projecto proposto, e das respectivas características do ambiente em que se insere. Desta 
forma, qualquer guia funciona como uma base, relativa a conceitos e metodologias genéricas e aplicáveis a 
projectos semelhantes, mas não possibilita a previsão de todos os aspectos particulares de um dado projecto ou 
localização. Assim, este guia deve ser sempre utilizado de acordo com o conceito que o define: ajuda a definir a 
direcção mas é fundamental que sejam equacionados todos os aspectos particulares relevantes. 

 
 
1.3 Estrutura 

  
O presente guia estrutura-se em dois capítulos principais, “Enquadramento Conceptual e Metodológico” e 

“AIA Aplicada a Projectos de ETAR”.  

No primeiro capítulo é apresentado o enquadramento e objectivos do guia, uma referência à base legal em 
que se enquadra a AIA, de acordo com a sua evolução a nível internacional e nacional, e uma síntese da 
metodologia processual de AIA, que inclui as entidades envolvidas, e as fases do procedimento, de acordo com as 
principais características e prazos. 

No segundo capítulo são apresentados vários elementos específicos do processo de AIA, aplicados à 
tipologia de projecto em análise. A primeira secção é dedicada ao enquadramento dos projectos de ETAR, do ponto 
de vista legislativo e técnico. As seguintes secções são dedicadas a alguns dos documentos resultantes do 
processo de AIA – Proposta de Definição do Âmbito (PDA), Estudo de Impacte Ambiental (EIA), Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) – apresentando a sua estrutura e conteúdo típico para 
projectos de ETAR. 

O conjunto de medidas de minimização, elementos da análise de risco e planos de monitorização 
usualmente referenciados nos EIA de ETAR, em fase de estudo prévio ou anteprojecto, encontram-se em anexo, 
assim como os elementos a apresentar em fase de RECAPE. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROCESSO DE AIA 
  

2.1 Enquadramento Internacional 
 

A Avaliação de Impactes Ambientais constitui um importante instrumento da política do ambiente, baseado 
no princípio da prevenção – visa evitar os danos, controlando as respectivas causas, em vez de tentar repará-los 
depois de terem ocorrido. Para isso, procura analisar o potencial de ocorrência de efeitos negativos no ambiente, 
numa fase anterior à decisão, o que a torna numa eficaz ferramenta preventiva. Pelo seu carácter global, permite 
também melhorar a estrutura dos processos de planeamento e licenciamento e a sensibilização ambiental dos 
intervenientes neste processo. 

Esta avaliação surgiu pela primeira vez nos EUA, através do “National Environmental Policy Act”, em 1970, 
e, nos anos seguintes, outros países adoptaram a AIA como procedimento administrativo legal, como o Canadá, a 
Austrália e o Reino Unido. Contudo, apenas em 1985 a União Europeia (UE) adoptou oficialmente este instrumento, 
através da Directiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1985, “relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e privados no ambiente”. 

A importância da AIA como instrumento da política do ambiente, a nível internacional, foi reconhecida na 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, com a inclusão de um princípio específico 
sobre AIA na “Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento” (Princípio 17).  

Em 1997, a entrada em vigor da Convenção sobre a Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto 
Transfronteiriço – Convenção de Espoo, veio influenciar a revisão da Directiva n.º 85/337/CEE, dando origem à 
Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997. Além de considerar os impactes transfronteiriços, esta 
nova Directiva veio introduzir algumas alterações, em particular em relação à definição do âmbito, no reforço da 
participação pública e na ampliação das listas de projectos de sujeição obrigatória a AIA. 

A Convenção sobre Acesso à Informação, Participação no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à 
Justiça em Matéria de Ambiente – Convenção de Aarhus, que entrou em vigor em 2001, veio reforçar o carácter 
participativo da AIA. Esta Convenção deu origem à Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e 
programas relativos ao ambiente, e veio alterar a Directiva n.º 85/337/CEE, no que diz respeito à participação do 
público e ao acesso à justiça.  

A Directiva n.º 85/337/CEE, com as posteriores alterações, determina, no artigo 2º, que “os Estados-
Membros tomarão as disposições necessárias para garantir que, antes de concedida a aprovação, os projectos que 
possam ter um impacte significativo no ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensão ou localização, 
fiquem sujeitos a um pedido de aprovação e a uma avaliação dos seus efeitos”. Para que tal seja possível, existem 
algumas acções obrigatórias para todos os Estados-Membros; outros passos do processo não são de natureza 
obrigatória, podendo ser considerados de boa prática em AIA. As acções que os Estados-Membros têm 
obrigatoriamente de cumprir e incluir na sua legislação são as seguintes: selecção de projectos; submissão da 
informação de carácter ambiental à autoridade competente; consulta das entidades responsáveis competentes, 
outras partes interessadas e do público; anúncio da decisão. O processo de definição do âmbito possui um carácter 
voluntário e a avaliação da conformidade da informação, antes desta ser enviada à autoridade competente, constitui 
uma acção de boa prática. 

Esta Directiva determina ainda que todas as classes de projectos tipificados no seu Anexo I irão sempre 
provocar impactes significativos no ambiente. No caso dos projectos do Anexo II, os Estados-Membros devem 
determinar, caso a caso, em que condições o projecto deve ser sujeito a AIA. 

  

2.2 Enquadramento Nacional 
 

Em Portugal, a AIA foi consagrada como um instrumento da política do ambiente e do ordenamento do 
território na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril). Contudo, só passou a ter uma definição legal 
mais concreta com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, que transpôs a Directiva n.º 
85/337/CEE e permitiu a adopção de um sistema nacional de AIA.  

Uma década depois, após um processo de revisão da legislação nacional existente, o Decreto-Lei anterior 
foi revogado e entrou em vigor um novo regime jurídico de AIA, que incorporou os princípios da Convenção de 
Espoo – o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, regulamentado pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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O quadro legislativo nacional em matéria de AIA verificou uma importante evolução, na medida em que 
este diploma legal veio reforçar a importância dos factores ambientais, trouxe um carácter vinculativo às decisões 
inerentes ao processo, deu ênfase à participação pública e salientou a necessidade de verificação da adopção das 
medidas presentes na DIA, através dos processos de pós-avaliação. 

Este diploma estabelece as fases, os prazos e os intervenientes no procedimento, definindo também as 
tipologias de projecto sujeitas a avaliação. A necessidade de realização de um procedimento de AIA para um 
número significativo de projectos permite uma maior segurança na tomada de decisão sobre a sua localização e as 
tecnologias utilizadas.  

O quadro legal foi ainda reforçado com a publicação da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que introduz 
normas técnicas relativas à elaboração dos vários documentos resultantes do processo, nomeadamente, a PDA, o 
EIA, o RECAPE e o Relatório de Monitorização (RM). 

Em 2005, este regime jurídico sofreu alterações através do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 
que veio assegurar a conformidade da legislação com os objectivos impostos pela Directiva n.º 85/337/CEE, com as 
alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, e ainda proceder à transposição parcial da Directiva n.º 
2003/35/CE. 

As principais alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 relacionam-se com o âmbito de 
aplicação, sujeitando a AIA: os projectos incluídos no Anexo I; os projectos enunciados no Anexo II, com os limiares 
nele fixados; os projectos incluídos no Anexo II, ainda que não abrangidos pelos limiares nele fixados, desde que 
seja decidido que são susceptíveis de provocar impactes significativos no ambiente, em função da sua localização, 
dimensão ou natureza; outros projectos que, em função da sua localização, dimensão ou natureza, sejam 
considerados como susceptíveis de provocar um impacte significativo no ambiente. Relativamente à apreciação 
prévia e decisão, é a entidade licenciadora ou competente para autorização que decide sobre a sujeição a AIA, 
sempre que considere que o projecto poderá causar impactes significativos no ambiente, podendo esta solicitar 
parecer à autoridade de AIA. 

Foram introduzidos os conceitos de consulta pública, participação pública, público e público interessado, o 
que demonstra a potenciação do envolvimento dos cidadãos no processo de tomada de decisão. Além disto, foram 
também introduzidos os anexos IV e V – o primeiro especifica os elementos a fornecer pelo proponente à entidade 
licenciadora, no âmbito da apreciação prévia e decisão sobre a sujeição a AIA; o segundo enuncia os critérios de 
selecção a aplicar na decisão de sujeição a AIA de determinados projectos que não se integrem nos Anexos I e II.  

De acordo com a legislação nacional actualmente em vigor, e com a Directiva comunitária da qual foi 
transposta, um projecto deverá ser avaliado de acordo com os possíveis efeitos nos seguintes elementos do 
ambiente: a população, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, 
incluindo o património arquitectónico e arqueológico, a paisagem, bem como a inter-relação entre todos estes 
factores.  
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3. METODOLOGIA PROCESSUAL DE AIA 
  
A AIA é um instrumento que permite identificar e prever os efeitos de um determinado projecto no 

ambiente, de forma a analisar a viabilidade desse projecto, tendo em consideração as medidas propostas que visam 
assegurar que os prováveis impactes negativos são evitados, minimizados ou compensados, simultaneamente com 
a potenciação dos possíveis impactes positivos. 

Para que tal seja possível, existem várias actividades sequenciais que devem ser realizadas e que 
constituem o processo de AIA. O desenrolar do procedimento de AIA encontra-se apoiado numa metodologia 
processual, que pode variar ligeiramente de país para país, mas baseia-se nos mesmos critérios obrigatórios, 
sobretudo os existentes para os Estados-Membros da UE. 

Em Portugal, o processo de AIA encontra-se definido pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que descreve as actividades 
fundamentais, as entidades envolvidas e as respectivas competências, os prazos e os documentos oficiais 
resultantes.  

Os aspectos mais importantes para a compreensão do processo de AIA em Portugal serão apresentados 
nas seguintes secções.  

   

3.1 Entidades Envolvidas 
 

Existem vários intervenientes envolvidos no processo de AIA, que desempenham diferentes funções, de 
forma mais ou menos directa. As entidades intervenientes consagradas e definidas no regime legal são 
apresentadas de seguida, assim como as respectivas competências. Contudo, além destas, salienta-se também a 
intervenção do público, de organizações não-governamentais, da comunicação social, que assumem um importante 
papel em todo o processo, tornando-o mais abrangente e democrático. 

• Proponente – “pessoa individual ou colectiva, pública ou privada, que formula um pedido de autorização 
ou de licenciamento de um projecto”; corresponde ao promotor do projecto e é responsável pela 
elaboração do EIA (normalmente adjudicada a uma equipa de consultores externos) e pelo seu envio à 
entidade licenciadora ou competente para a autorização. 

• Entidade licenciadora ou competente para a autorização – entidade da Administração Pública com 
competência para tomar uma decisão de autorização ou de licenciamento sobre um determinado projecto; 
compete-lhe remeter à Autoridade de AIA todos os elementos relevantes apresentados pelo proponente 
para efeitos do procedimento de AIA, comunicar à autoridade de AIA e publicitar o conteúdo da decisão 
final e decidir sobre a sujeição a AIA dos projectos elencados no Anexo II ainda que não abrangidos pelos 
limiares nele fixados, susceptíveis de provocar impacte negativo significativo no ambiente, em função da 
sua localização, dimensão ou natureza. 

• Autoridade de AIA – entidade da Administração Pública responsável pela coordenação técnica e 
administrativa do processo de AIA, podendo ser a APA ou a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competente, de acordo com os casos em apreciação. 

• Comissão de avaliação – grupo de técnicos especializados, nomeado pela Autoridade de AIA, responsável 
por: deliberar sobre a proposta de definição do âmbito do EIA; promover contactos e reuniões com o 
proponente e com entidades públicas ou privadas; promover a audição das instituições da Administração 
Pública cujas competências o justifiquem; solicitar pareceres especializados de entidades externas, 
quando necessário; proceder à verificação da conformidade legal e à apreciação técnica do EIA; elaborar 
o parecer técnico final do procedimento de AIA; e analisar e dar parecer sobre o relatório de conformidade 
do projecto de execução com a respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
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3.2 Fases do Processo 
 

O processo de AIA inclui várias fases, envolvendo diversas entidades, competências e documentos, que 
se desenvolvem desde o momento da decisão de avançar com um projecto até à sua desactivação. De acordo com 
o regime nacional de AIA, as principais actividades processuais de AIA são as seguintes: 

- Selecção de projectos; 
- Definição do âmbito; 
- Elaboração do EIA; 
- Apreciação técnica do EIA; 
- Decisão; 
- Pós-avaliação. 

 

 

 

 

 
Figura 1: Fases do processo de AIA e respectivos documentos. 

 
Selecção de projectos 

A verificação da obrigatoriedade de um dado projecto ser sujeito a AIA constitui a primeira etapa do 
processo e é da responsabilidade do proponente.  

Esta selecção baseia-se na consulta das listas de projectos incluídos nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro – o Anexo I contém os projectos que deverão ser sempre submetidos a 
procedimento de AIA; o Anexo II inclui as tipologias de projectos sujeitos a procedimento AIA e os limiares 
gerais para a sua sujeição, de acordo com a sua localização.  

Este diploma prevê a possibilidade de dispensa total ou parcial do procedimento de AIA, para qualquer um 
dos projectos incluídos no Anexo I ou II, a título excepcional e devidamente fundamentado.  

Selecção de Projectos 

Definição do Âmbito 

Apreciação Técnica do EIA 

Decisão 

Pós-Avaliação 

Monitorização 

Em fase de Estudo 
Prévio ou Anteprojecto 

Em fase de Projecto de 
Execução 

Auditorias 

PDA 

EIA 

DIA 

RECAPE 

RM 

Elaboração do EIA 

Fases do 
Processo 

Principais  
Documentos 

Relatório da CA 

Relatório de Consulta 

Proposta de DIA 
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Também está prevista a possibilidade de outros projectos não incluídos nos Anexos, ou não abrangidos 
pelos limiares definidos, serem sujeitos a AIA, dadas as suas características de localização, dimensão ou 
natureza. 

 
Definição do âmbito 

A definição do âmbito do EIA é uma fase preliminar e facultativa, cabendo ao proponente do projecto a 
decisão e responsabilidade pelo seu desenvolvimento, através da elaboração de uma proposta de 
definição do âmbito (PDA).  

Esta fase tem por objectivo identificar e seleccionar as questões ambientais significativas que podem ser 
afectadas pelos potenciais impactes causados pelo projecto e sobre os quais o EIA deve incidir. 

A definição do âmbito permite o planeamento do EIA, o estabelecimento dos termos de referência e a 
oportunidade de integração de várias perspectivas numa fase precoce, quando ainda existe flexibilidade 
na concepção do projecto. 

Além de possibilitar o envolvimento antecipado das entidades responsáveis, permite também o 
envolvimento do público, já que possui uma fase de consulta pública facultativa. O conhecimento da 
opinião pública pode possibilitar a detecção e resolução antecipada de situações de conflito.  

A fase de definição do âmbito permite o estabelecimento de um compromisso entre o proponente e a 
comissão de avaliação, o que focaliza os aspectos essenciais do EIA e elimina o que não é considerado 
importante. 

 
Elaboração do EIA 

O EIA é o principal documento do processo de AIA e tem a seguinte definição legal:  

“documento elaborado pelo proponente no âmbito do procedimento de AIA, que contém uma 
descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e 
negativos, que a realização do projecto poderá ter no ambiente, a evolução previsível da 
situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental destinadas a 
evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico 
destas informações” 

De acordo com as disposições anteriores e com o disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, um EIA 
é constituído por: relatório ou relatório síntese (RS); relatórios técnicos (RT), quando necessário; anexos; 
resumo não técnico (RNT). Este último documento, contendo um resumo do EIA em linguagem acessível, 
constitui um importante meio de divulgação da informação ao público. 

A elaboração do EIA pode ocorrer em diferentes fases do projecto: quando este se encontra na fase de 
estudo prévio, na fase de anteprojecto ou na fase de projecto de execução. O conteúdo do EIA deverá ser 
adaptado à fase em que o projecto se encontra – quando o projecto é apresentado em fase de estudo 
prévio ou anteprojecto, as medidas apresentadas constituem apenas directrizes que serão posteriormente 
detalhadas; em fase de projecto de execução são exigidas medidas concretas e mais pormenorizadas. 

O EIA, como documento técnico de apoio à decisão, deve ser imparcial e baseado nas metodologias 
adequadas e em técnicas reproduzíveis. Deve ainda ter uma redacção clara, concisa e focalizada nos 
aspectos mais relevantes. 

 
Apreciação técnica 

A fase de apreciação técnica, ou revisão técnica, constitui uma das etapas obrigatórias no regime nacional 
de AIA mas de carácter de boa prática, segundo a Directiva n.º 97/11/CE.  

Esta fase tem por objectivo garantir que o EIA, enquanto documento técnico, não apresenta omissões 
graves, é rigoroso do ponto de vista científico e reflecte o conteúdo da deliberação sobre a definição do 
âmbito, se esta existir.  

A apreciação técnica é da responsabilidade da comissão de avaliação, nomeada pela autoridade de AIA e 
constituída por técnicos com as especialidades adequadas à tipologia do projecto. 

Esta apreciação técnica por parte da comissão de avaliação divide-se em duas fases: na primeira fase é 
avaliada a qualidade do EIA como documento, de acordo com o seu conteúdo, conformidade com os 
requisitos legais e existência de informação suficiente para prosseguir com a avaliação (avaliação da 
conformidade do EIA); na segunda fase é avaliado o próprio projecto, sob o qual incide o EIA. Com base 
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nesta informação, nos pareceres das entidades públicas competentes e nos resultados da consulta 
pública, é emitido um parecer técnico final. 

 
Decisão 

A fase de decisão permite a aprovação ou rejeição do projecto, com base na apreciação técnica realizada 
anteriormente e na proposta de DIA, elaborada pela Autoridade de AIA. 

No caso do projecto ser rejeitado, devem ser apresentados os argumentos que deram origem à decisão; 
no caso de aprovação, devem ser estabelecidas as condições da sua concretização.  

A decisão é apresentada num documento formal, a declaração de impacte ambiental (DIA), com carácter 
vinculativo, que pode ser favorável, condicionalmente favorável ou desfavorável à concretização do 
projecto. 

A DIA apresenta as medidas identificadas no EIA e pela comissão de avaliação, diferenciadas para a fase 
de construção e de exploração do projecto, os planos de monitorização, a realizar na fase de pós-
avaliação, e eventuais estudos e planos complementares a elaborar e a apresentar posteriormente. 

 
Pós-avaliação 

A fase de pós-avaliação segue-se à emissão de uma decisão favorável ou condicionalmente favorável e 
acompanha as fases de construção, exploração e desactivação do projecto.  

A pós-avaliação visa assegurar que os termos e condições de aprovação de um projecto são 
efectivamente cumpridos, de acordo com as disposições da DIA. Além disso, permite verificar a eficácia 
das medidas de gestão ambiental, detectar a ocorrência de impactes não previstos ou a magnitude dos 
impactes previstos e adaptar as medidas preconizadas. 

Esta verificação deve ser realizada de forma sistemática, incluindo programas de monitorização e 
auditorias. Os programas de monitorização são definidos na DIA e a sua execução é da responsabilidade 
do proponente. A realização de auditorias é da competência da autoridade de AIA. 

Quando o procedimento de AIA ocorre em fase de estudo prévio ou anteprojecto, a pós-avaliação inicia-se 
com a verificação da conformidade do projecto de execução com a DIA. Esta conformidade é determinada 
através apresentação de um relatório, o RECAPE, da responsabilidade do proponente. Caso a DIA 
estabeleça que a verificação das medidas deve ser realizada pela Autoridade de AIA, o RECAPE é alvo de 
análise pela comissão de avaliação.  

Se a AIA ocorrer em fase de projecto de execução, a pós-avaliação é assegurada através de programas 
de monitorização e auditorias. 

 

3.3 Procedimento de AIA 
 

Segundo a terminologia adoptada pelo regime nacional de AIA, o procedimento de AIA inicia-se num 
momento específico das fases apresentadas anteriormente, sendo explicado com maior detalhe de seguida. 

• O procedimento de AIA inicia-se com a apresentação pelo proponente à entidade licenciadora ou 
competente para a autorização de um EIA acompanhado de um estudo prévio, anteprojecto ou projecto; 

• O EIA e toda a documentação relevante para AIA são remetidos pela entidade licenciadora ou 
competente para a autorização à autoridade de AIA; 

• A autoridade de AIA nomeia a CA, que é responsável pela apreciação técnica do EIA; 
• No prazo de 30 dias a contar da data de recepção do EIA pela CA, esta deverá pronunciar-se sobre a 

conformidade/desconformidade do EIA. O prazo poderá ser suspenso, uma única vez, se a CA solicitar 
ao proponente ou este tomar a iniciativa de apresentar informação adicional e/ou reformulação do RNT; 

• Se for declarada a desconformidade do EIA, o processo encerra; 
• Se for declarada a conformidade do EIA, este é enviado, para parecer, às entidades públicas com 

competências para a apreciação do projecto; a autoridade de AIA dispõe de 15 dias após a declaração 
de conformidade para a publicitação do procedimento de AIA e para fixar o período de consulta pública; 

• No prazo de 15 dias após a realização da consulta pública, a autoridade de AIA envia o relatório da 
consulta pública ao presidente da CA; 

• No prazo de 25 dias a contar da recepção do relatório da consulta pública, a CA, em face dos pareceres 
técnicos recebidos, da apreciação técnica do EIA, do relatório de consulta pública e de outros elementos 
relevantes do processo, elabora e remete à Autoridade de AIA o parecer final do procedimento de AIA; 
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• A autoridade de AIA deve remeter ao ministro responsável pela área do ambiente (ou ao respectivo 
secretário de Estado) a proposta de DIA; 

• No prazo de 15 dias contados a partir da data de recepção da proposta da autoridade de AIA, o ministro 
responsável pela área do ambiente profere a DIA. A DIA é notificada, de imediato e em simultâneo, à 
entidade licenciadora ou competente para a autorização e ao proponente. 

 

 
 

Figura 2: Fases do procedimento de AIA, entidades competentes e prazos (em dias úteis). 
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IIII..  AAIIAA  AAPPLLIICCAADDAA  AA  PPRROOJJEECCTTOOSS  DDEE  EETTAARR  
 

1. ENQUADRAMENTO DOS PROJECTOS 
 
1.1 Enquadramento na Legislação de AIA 

 
O regime legal em vigor, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, determina quais os projectos abrangidos 
pela obrigatoriedade de sujeição a procedimento de AIA. No caso de projectos de ETAR, a sujeição a AIA depende 
das suas características, traduzidas pela dimensão da população-equivalente (em número de habitantes-
equivalentes) servida pela infra-estrutura. Este critério torna-se mais restritivo de acordo com a localização do 
projecto. 

Segundo o citado diploma, referente ao regime legal de AIA, as zonas onde são aplicados limiares de 
projecto mais restritivos são designadas por “áreas sensíveis”. Estas áreas englobam:  

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho;  

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação (ZEC) e zonas de protecção 
especial (ZPE), classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das 
Directivas n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE; e  

iii) Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos 
termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho.  

 
Os projectos de ETAR sujeitos a AIA, segundo os Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro, são os seguintes: 

- Projectos de estações de tratamento de águas residuais de capacidade superior a 150.000 hab.eq. – 
Anexo I, n.º 13; 

- Projectos de estações de tratamento de águas residuais (não incluídas no Anexo I) com capacidade 
superior a 100.000 hab.eq., ou com capacidade superior a 50.000 hab.eq., quando localizadas em 
áreas sensíveis – Anexo II, n.º 11, d); 

- Qualquer alteração, modificação ou ampliação de projectos incluídos no Anexo I ou incluídos no 
Anexo II já autorizados e executados ou em execução que possam ter impactes negativos 
importantes no ambiente (alteração, modificação ou ampliação não incluída no Anexo I) – Anexo II, 
n.º 13, de acordo com a Declaração de Rectificação n.º 2/2006. 

 
Além destes projectos, tipificados e enunciados nos referidos anexos, outros projectos de ETAR poderão 

também ser sujeitos a AIA, por decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização, caso se 
encontrem elencados no anexo II, mesmo que não abranjam os limiares fixados (art. 1º, n.º 4), ou por decisão 
conjunta do membro do Governo competente na área do projecto e do membro do Governo responsável pela área 
do ambiente, caso esses projectos sejam considerados susceptíveis de provocar um impacte significativo no 
ambiente, dada a sua localização, dimensão ou natureza (art. 1º, n.º 5). Os critérios de selecção que devem ser 
considerados na análise nos casos anteriores são referidos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro. 

No caso dos projectos de ETAR, a entidade licenciadora ou competente para a autorização é a CCDR 
territorialmente competente, e a autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

No esquema seguinte encontra-se representado o enquadramento legal para projectos de ETAR, de 
acordo com a sua sujeição, ou não, a procedimento de AIA. 
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Figura 3: Condições de sujeição a procedimento de AIA de um projecto de ETAR.  
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utilização, as águas residuais são sujeitas a um conjunto de operações e processos unitários, em ETAR, que 
permitam a remoção das substâncias indesejáveis, ou a sua redução a níveis aceitáveis. O grau de remoção de 
substâncias indesejáveis é determinado pelas condições do meio receptor e pelos usos previstos para as águas 
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A gestão das águas residuais surge com maior consistência a partir da publicação do Decreto-Lei n.º 
152/97, de 19 de Junho. Este diploma resultou da transposição para o direito nacional da Directiva n.º 91/271/CEE, 
do Conselho, de 21 de Maio de 1991, e aplica-se à recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no 
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descarga só pode ser licenciada quando é alvo de um tratamento mais rigoroso. 
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O Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, aprova a lista de zonas sensíveis, constantes no seu anexo II. 
Todavia, a identificação e delimitação destas zonas tem sido alvo de sucessivas actualizações. 

 Em 1998, face à desactualização das normas mínimas de qualidade da água, fixadas pelo Decreto-Lei n.º 
74/90, de 7 de Março, este regime jurídico foi revisto e reformulado através da publicação do Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto. 

Este diploma estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade das águas, de acordo com os seus 
usos, nomeadamente, águas para consumo humano, de suporte da vida aquícola, águas balneares e águas de 
rega. Estabelece também o regime de protecção das águas contra a poluição causada por descargas de águas 
residuais, através das normas gerais de descarga (valores limite de emissão na descarga de águas residuais – 
Anexo XVIII) e ainda através de objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI). 

 Desta forma, o nível de tratamento das águas residuais e as inerentes condições de descarga no meio 
receptor encontram-se regulamentadas através do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de Agosto.  

A descarga de água residual tratada exige a utilização do domínio hídrico, que se encontra sujeita a um 
regime de licenciamento, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, e sob a jurisdição do INAG.  

O quadro institucional para a gestão sustentável das águas encontra-se estabelecido na Lei da Água, Lei 
n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que transpôs para o direito nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento e 
do Conselho, de 23 de Outubro, a Directiva Quadro da Água. Na medida em que este quadro legal visa evitar a 
degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos e promover uma utilização sustentável da 
água, prevê a implementação de medidas para a redução gradual e a eliminação das descargas poluentes, o que é 
possível através da instalação e beneficiação de ETAR. 

Inerente ao processo de tratamento de águas residuais, existe a produção de lamas – sub-produto de 
natureza orgânica onde ficam retidos os constituintes indesejáveis retirados das águas residuais. De forma a 
assegurar a protecção ambiental, as lamas de depuração de ETAR devem ter uma gestão adequada, privilegiando-
se a sua valorização, de acordo com as potencialidades de utilização com fins agrícolas. Assim, devem ser 
consideradas as disposições do Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho, que estabelece o regime jurídico para a 
utilização de lamas de depuração em solos agrícolas, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 
86/278/CE, do Conselho, de 12 de Junho. 

No que respeita ao funcionamento de uma ETAR, além do enquadramento legal do tratamento e descarga 
de águas residuais e da produção de lamas, devem ser considerados outros diplomas legais, tendo em conta os 
impactes no ambiente e nas populações. Destaca-se a produção de resíduos, que deve obedecer ao regime geral 
de gestão de resíduos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro; a produção de ruído, inerente 
ao funcionamento de equipamentos, enquadrada Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o 
Regulamento Geral do Ruído; e a emissão de compostos odoríferos. Neste último aspecto, não existe legislação 
nacional relativa à incomodidade causada nas populações, pelo que é usual recorrer a normas estrangeiras, 
imperando a noção de boas práticas na concepção desta tipologia de projectos. 

 

De acordo com o quadro jurídico nacional, os sistemas de abastecimento público de água, de saneamento 
de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos inserem-se entre as atribuições autárquicas, 
podendo ser classificados de multimunicipais ou municipais. 

No que respeita às actividades de saneamento de águas residuais – que compreendem a recolha, o 
transporte e o tratamento das águas residuais de origem urbana, bem como a sua descarga no meio hídrico – o 
regime jurídico das concessões da exploração e gestão destes sistemas multimunicipais está consagrado no 
Decreto-Lei n.º 162/96, de 4 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 223/2003, de 30 de Setembro. A Lei n.º 
58/98, de 18 de Agosto, veio regulamentar a criação de empresas municipais, intermunicipais e regionais, pelos 
municípios. 

A criação dos sistemas multimunicipais permitiu assegurar a implementação de soluções integradas, 
envolvendo vários municípios e visando economias de escala, tanto no investimento como na exploração. Surgiram 
soluções institucionais do tipo empresarial, com a concessão dos sistemas a empresas concessionárias resultantes 
de uma parceria entre o Estado e os municípios da mesma zona geográfica. 

Para a prossecução desta estratégia, foram criadas empresas públicas, como a Águas de Portugal, SGPS, 
uma holding estatal para o sector das águas, constituída por um grupo de empresas prestadoras de serviços (Grupo 
AdP), e o modelo dos sistemas multimunicipais foi generalizado a grande parte do território. De acordo com o 
respectivo enquadramento jurídico, as entidades gestoras concessionárias de sistemas multimunicipais de 
abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e a gestão de resíduos sólidos urbanos 
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são controladas maioritariamente pela AdP, sendo o capital social remanescente controlado pelos municípios 
utilizadores dos respectivos sistemas. 

Por outro lado, os municípios podem assegurar a exploração e gestão directas dos sistemas municipais e 
dos sistemas intermunicipais através de um dos seguintes modelos: serviços municipais (directamente geridos pelos 
órgãos municipais, não dispondo de autonomia administrativa ou financeira), serviços municipalizados (serviços 
públicos de interesse económico local, com autonomia financeira e geridos por um conselho de administração 
próprio), empresas públicas municipais, empresas públicas intermunicipais (municípios ou associações de 
municípios que partilhem o capital com outras entidades públicas ou privadas). 

Desta forma, existem várias entidades responsáveis pela construção de ETAR, que fazem parte dos 
sistemas “em alta”, dependendo do modelo de gestão adoptado. Na medida em que existe uma predominância dos 
sistemas multimunicipais e municipais no fornecimento dos serviços de saneamento de águas residuais urbanas em 
alta, estando estes ao encargo de empresas pertencentes ao Grupo AdP, os responsáveis pela construção e 
exploração de ETAR são precisamente estas empresas concessionárias. 

 

 

1.3 Aspectos Técnicos do Projecto 
 

Num projecto de ETAR existe um conjunto de aspectos técnicos, inerentes à sua elaboração e delineados 
numa fase anterior (estudo prévio ou anteprojecto), que necessitam de ser apresentados, de forma sintética mas 
explícita, durante o procedimento de AIA. Numa fase de estudo prévio ou anteprojecto, nem todos estes aspectos 
possuem um carácter definitivo e devem ser apresentadas todas as alternativas em análise, para que se proceda à 
sua avaliação numa perspectiva ambiental, segundo os impactes inerentes.  

Salientam-se os seguintes aspectos técnicos a considerar na concepção de um projecto de ETAR urbana: 

• População a servir; 
• Localização da ETAR, emissário final e ponto de descarga; 
• Sistema de interceptores e estações elevatórias existentes, a construir ou a remodelar; 
• Existência de unidades industriais e necessidade de tratamento dos seus efluentes;  
• Carga e caudal totais (domésticos e industriais); 
• Condições de recepção dos efluentes; 
• Objectivos de qualidade do efluente tratado; 
• Selecção do sistema de tratamento; 
• Dimensionamento do processo de tratamento. 

 
Inerentes aos aspectos referidos, existem conceitos que devem ser clarificados, para um melhor 

enquadramento do projecto. 

 

1.3.1 Tipos de águas residuais 

As ETAR podem receber águas residuais com diferentes composições, o que implica a adopção de 
diferentes tipos de operações e processos de tratamento.  

De acordo com as definições dos respectivos diplomas legais, nomeadamente do Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto, as águas residuais podem ser classificadas em três tipos: 

• Águas residuais domésticas: as águas residuais de serviços e de instalações residenciais, 
essencialmente provenientes do metabolismo humano e de actividades domésticas; 

• Águas residuais industriais: as águas residuais provenientes de qualquer tipo de actividade que não 
possam ser classificadas como águas residuais domésticas nem sejam águas pluviais; 

• Águas residuais urbanas: as águas residuais domésticas ou a mistura destas com águas residuais 
industriais e/ou com águas pluviais. 

A situação mais comum incide sobre o tratamento integrado de águas residuais domésticas e industrias, o 
que implica uma adaptação do sistema de tratamento às características das águas recebidas, sobretudo das 
industriais, já que estas podem ter uma composição muito variada, de acordo com a tipologia de indústria.  

As ligações de colectores industriais aos colectores municipais carecem de uma autorização, que irá 
depender das características do efluente industrial. De um modo geral, os municípios possuem um regulamento de 
descarga de águas residuais em colectores municipais, que estabelece valores-limite para os constituintes das 
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águas residuais industriais, para que o tratamento na ETAR não seja comprometido. Quando as unidades industriais 
não possuem efluentes com as características regulamentares, estes devem ser sujeitos a um tratamento prévio, 
antes de serem enviados para a ETAR. 

 

1.3.2 Tipos de tratamentos 

A escolha de um sistema de tratamento é determinada por vários factores, como as características 
quantitativas e qualitativas das águas residuais, a localização do sistema e os objectivos de qualidade que se 
pretendem. 

De um modo geral, existem quatro fases de tratamento de águas residuais numa ETAR, designadas por 
tratamento preliminar, primário, secundário e terciário.  

• Tratamento preliminar: Consiste na primeira fase do tratamento de águas residuais e tem por 
objectivo remover os sólidos grosseiros, os óleos e as gorduras. Inclui as operações de gradagem, 
desarenação e remoção de óleos e gorduras. 

• Tratamento primário: É constituído por processos físico-químicos e tem por objectivo remover os 
sólidos em suspensão e os sólidos facilmente sedimentáveis (através de sedimentação/decantação, 
ou ainda flotação ou filtração). Pretende-se que, com este tratamento, a CBO5 das águas recebidas 
seja reduzida, no mínimo, em 20% e o total das partículas sólidas em suspensão (SST) das águas 
recebidas seja reduzido, no mínimo, em 50%. 

• Tratamento secundário: É constituído por processos biológicos e visa retirar a matéria orgânica 
biodegradável existente no efluente, na forma coloidal ou dissolvida, que não foi retirada através de 
tratamento primário. 
Os processos biológicos podem ser aeróbicos (na presença de oxigénio) ou anaeróbicos (sem 
oxigénio). Em ambos os casos, promove-se o crescimento de comunidades microbianas, que 
consomem os materiais orgânicos, retirando-os do efluente. 

• Tratamento terciário ou de afinação: Consiste num conjunto de tratamentos especializados na 
remoção de determinados poluentes que se mantêm na água após terem passado pelos tratamentos 
anteriores, como microrganismos patogénicos, nutrientes, como azoto e fósforo, ou outros 
compostos, como herbicidas ou pesticidas.  
O tipo de tratamento depende do destino final da água tratada e das exigências legais para a sua 
descarga. 

 
Além do tratamento das águas residuais recebidas na ETAR, que constituem a fase líquida, é 

imprescindível proceder ao tratamento da fase sólida, nomeadamente as lamas de depuração resultantes do 
processo. As características deste tratamento devem ser sempre consideradas e analisadas de forma integrada com 
o tratamento da fase líquida – por exemplo: um tratamento biológico por lamas activadas convencional conduz a 
uma maior produção de lamas; a utilização de reagentes químicos no tratamento da fase líquida leva à formação de 
uma maior quantidade de lamas e à alteração das suas características. 

  Na medida em que o tipo de tratamento constitui um aspecto técnico central de um projecto de ETAR, 
todas as alternativas de tratamento e de processos devem ser analisadas com base da sua eficácia, custo e 
impactes ambientais inerentes.  

De forma a assegurar os objectivos dos tipos de tratamento referidos, existem várias tecnologias e 
processos disponíveis. É ao nível do tratamento secundário que existe uma maior variedade de tecnologias, o que 
irá determinar a configuração da ETAR e a tipologia e magnitude dos impactes. 

Existem diversos tipos de sistemas biológicos, recaindo a sua escolha para factores específicos que 
variam de caso para caso, como as características qualitativas do efluente, a variação sazonal de caudais, a área e 
a topografia do terreno disponível para a implantação da ETAR, entre outros.  

De entre as tecnologias mais utilizadas ao nível do tratamento secundário, destacam-se os sistemas 
aeróbios intensivos, quer por biomassa suspensa (lamas activadas), quer por biomassa fixa (leitos percoladores e 
discos biológicos), e os sistemas aquáticos por biomassa suspensa – lagunagem. 
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1.3.2.1 Sistemas de lamas activadas 

O sistema de tratamento por lamas activadas consiste 
num processo biológico de biomassa suspensa que tem por 
objectivo transformar matéria solúvel em matéria decantável.  

O efluente proveniente do decantador primário é 
encaminhado para um tanque de arejamento (com a adição de ar 
ou oxigénio puro), onde é fornecido o oxigénio suficiente para que 
os microrganismos degradem a matéria orgânica. De seguida, o 
efluente é conduzido para um decantador secundário, onde ocorre 
a separação da fase líquida (efluente tratado) e da fase sólida 
(lamas secundárias). A concentração ideal de microrganismos no 
tanque de arejamento é garantida através da recirculação das 
lamas recolhidas no fundo do decantador secundário. 

Comparativamente com os outros dois sistemas, o 
tratamento por lamas activadas apresenta-se como a solução com 
melhor relação entre o custo do tratamento (implementação e 
manutenção) e a área ocupada. Os principais encargos 
económicos relacionam-se com a energia consumida no processo 
de arejamento. Este sistema é também escolhido pela sua 
flexibilidade, ideal para o tratamento de águas domésticas e 
industriais – sempre que a quantidade de matéria orgânica 
aumenta, há possibilidade de injectar mais ar ou oxigénio, 
aumentando a potência dos difusores. 

Tratando-se de um sistema de lamas activadas 
convencionais, em que os microrganismos apenas atingem a fase 
de crescimento, há uma produção de lamas em excesso, o que 
implica a existência de impactos associados à sua gestão. Para 
ETAR de pequena a média dimensão, em que o tratamento de 
lamas secundárias não é viável, é possível optar por um sistema 
de lamas activadas com arejamento prolongado. Contudo, apesar 
de se reduzir a quantidade de lamas produzidas, este sistema 
possui uma manutenção mais dispendiosa, já que exige a adição 
de uma maior quantidade de oxigénio. 

 

1.3.2.2 Sistema de leitos percoladores e discos biológicos 

Os leitos percoladores são sistemas de tratamento com 
biomassa fixa, em que os microrganismos se instalam à superfície 
das partículas de enchimento, formando um biofilme. 

O efluente é injectado pela parte superior do leito e, à 
medida que passa através do enchimento, os microrganismos 
captam os nutrientes e decompõem a matéria orgânica. O efluente 
escoado e recolhido na zona inferior do leito, pode ser recirculado. 
Para assegurar o crescimento dos microrganismos, é promovida a 
circulação do ar. À medida que a espessura da camada de 
biofilme vai aumentado, as camadas inferiores entram em 
anaerobiose, possibilitando a desnitrificação do efluente. 

O efluente tratado que sai do leito percolador é 
encaminhado para um decantador secundário, de forma a 
assegurar a separação dos fragmentos de biofilme, que se 
descolaram da superfície das partículas de enchimento. 

Desta forma, as principais vantagens dos leitos percoladores são: baixo consumo energético, construção 
simples, economia de espaço (pois os enchimentos sintético permite leitos de maior altura), menor produção de 
lamas do que no sistema de lamas activadas, boa resistência a choques de carga ou toxicidade. Por outro lado, 
existem também inconvenientes, como o elevado preço dos enchimentos sintéticos e o controlo deficiente da 
operação. 

Figura 4: Sistema de tratamento biológico por 
lamas activadas – unidade de tratamento ao ar 
livre (ETAR de Frielas). 

Figura 5: Sistema de tratamento biológico por 
lamas activadas – unidade de tratamento 
confinada (ETAR de Chelas). 

 

Figura 6: Sistema de tratamento biológico por 
leito percolador. 
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À semelhança dos leitos percoladores, os discos 
biológicos recorrem a processos aeróbios de degradação da 
matéria orgânica por biomassa fixa. Os discos biológicos 
consistem num conjunto de discos circulares, dispostos 
paralelamente e unidos por um eixo horizontal. Esta configuração 
permite um grande aumento da área de contacto. Devido à 
rugosidade da superfície dos discos, os microrganismos aderem, 
constituindo um biofilme. 

Os discos giram em torno do eixo e mergulham 
parcialmente num canal com o efluente a tratar, o que garante 
que os microrganismos estão alternadamente em contacto com o 
ar e com a matéria orgânica. De um modo geral, estas unidades 
de discos percoladores são cobertas, para evitar a incidência de 
radiação solar e o desenvolvimento de algas, e as perdas de calor. 

Este tipo de sistema é adequado para pequenas cargas de efluente, com baixa concentração em matéria 
orgânica, já que os baixos níveis de oxigénio dissolvido limitam a actividade de degradação biológica. Quando a 
carga orgânica aumenta e é necessário aumentar a eficiência do processo, esta só é conseguida através de um 
aumento do arejamento, o que implica a adaptação do sistema e um gasto suplementar de energia. 

A principal vantagem deste tipo de sistemas é a reduzida área utilizada, proporcionando a implementação 
de uma ETAR mais compacta. Contudo, os custos de implementação e manutenção são mais elevado que os 
sistemas de lamas activadas. 

 

1.3.2.3 Sistema de lagunagem 

No processo de lagunagem, a água residual atravessa 
um conjunto de lagoas, onde ocorrem processos idênticos aos 
que ocorreriam em meio natural. O efluente é encaminhado 
graviticamente, e em contínuo, para lagoas com diferentes 
profundidades e dimensões, onde ocorrem processos de 
degradação através de microrganismos e microalgas. 

Existem lagoas anaeróbias, que se destinam ao pré-
tratamento de efluentes com elevada carga orgânica, lagoas 
facultativas, para efluentes de carga orgânica intermédia e para a 
afinação de efluentes de outras lagoas, e lagoas de maturação, 
onde ocorre a remoção de microrganismos patogénicos e de 
nutrientes. Podem também existir lagoas arejadas, onde é 
fornecido oxigénio através de arejadores mecânicos, de forma a 
aumentar a eficiência do tratamento. 

Este sistema possui reduzidos custos de investimento, 
assim como reduzidos custos energéticos e de manutenção. 
Adicionalmente, tem elevada capacidade de adaptação a 
variações bruscas de caudal e de cargas afluentes.  

Por outro lado, devido a grande área necessária para a 
implementação deste tipo de sistema, e à emissão de odores, a 
lagunagem é mais adequada para zonas que servem pequenos 
aglomerados populacionais, afastadas de áreas urbanas. 

Como este sistema se encontra muito dependente das 
condições naturais, é difícil influenciar a eficácia do processo de 
tratamento. Esta constitui outra razão para a sua implementação 
em zonas com baixa densidade populacional e com menores 
cargas orgânicas. 

 

 

Figura 7: Sistema de tratamento biológico por 
discos biológicos. 

 

Figura 8: Sistema de tratamento biológico por 
lagunagem. 

 

Figura 9: Sistema de tratamento biológico por 
lagunagem (ETAR de S. Jacinto). 
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1.3.3 Conceitos 

O parâmetro mais utilizado para medir a poluição orgânica de uma água residual é o CBO5 – carência 
bioquímica de oxigénio. Este parâmetro mede a quantidade de matéria orgânica oxidável por reacções biológicas, 
ou seja, biodegradável. A sua determinação envolve um método indirecto, através da medição do oxigénio 
dissolvido utilizado pelos microrganismos na oxidação bioquímica da matéria orgânica. O índice 5 indica que a 
medição é feita ao fim de 5 dias, quando a concentração de oxigénio começa a ser estável, e a uma temperatura da 
amostra de 20ºC.  

Os conceitos de população equivalente e de habitante-equivalente são amplamente utilizados e importa 
esclarecer a sua definição.  

• A população equivalente corresponde ao número de habitantes que produzem uma carga orgânica 
semelhante e é um parâmetro usualmente utilizado para estabelecer a equivalência entre a carga 
poluente de um efluente industrial e a respectiva carga poluente produzida pela população de um 
aglomerado populacional. Em geral, a população equivalente não é igual à população do aglomerado. 

• Um habitante-equivalente corresponde à carga orgânica biodegradável com um valor de CBO5 de 
60 g de oxigénio por dia. Assim, a capitação de CBO5 em águas residuais domésticas possui o valor 
de 60 g/hab.dia.  

 

 
1.4 Principais Acções Susceptíveis de Originar Impactes Ambientais 

 
Durante a fase de construção e exploração de uma infra-estrutura como uma ETAR, existem várias acções 

passíveis de originar impactes no ambiente. Devem ser analisadas todas as consequências destas actividades, 
simultaneamente com a determinação das respectivas formas de evitá-las ou minimizá-las, o que deve ser realizado 
desde uma fase precoce da elaboração do projecto. 

Salientam-se as seguintes acções: 
 

Fase de Construção: 

• Implantação de estaleiros de apoio à obra e parque(s) de materiais; 
• Criação ou reabilitação de acessos;  
• Circulação de máquinas e veículos; 
• Desmatação, limpeza e decapagem da área de intervenção; 
• Execução de terraplenagem; 
• Criação da plataforma de implantação – incluindo escavações, betonagens e abertura de fundações; 
• Construção dos órgãos de tratamento – incluindo a movimentação de terras e a execução de betonagens; 
• Construção dos edifícios de apoio à ETAR; 
• Execução dos circuitos hidráulicos do processo – incluindo escavação de valas, colocação de tubagens e 

de acessórios e construção de câmaras de visita; 
• Execução de arranjos exteriores – incluindo a rede de abastecimento de água e da rede de drenagem das 

águas pluviais, execução de pavimentos interiores e colocação de revestimento vegetal; 
• Execução de obras associadas a projectos complementares ou subsidiários (construção/reabilitação de 

interceptores, abastecimento de água, fornecimento de energia eléctrica, entre outros). 

Fase de Exploração: 

• Descarga de águas residuais tratadas no meio receptor; 
• Produção de águas de serviço – reutilização de águas residuais; 
• Produção de resíduos e lamas e respectivo transporte a destino final adequado; 
• Emissão difusa de poluentes gasosos, nomeadamente compostos odoríferos; 
• Transporte de reagentes necessários ao funcionamento da ETAR; 
• Actividades de manutenção da ETAR. 
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2. PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 
 
2.1 Introdução 

 

A definição do âmbito do EIA consiste numa fase facultativa, segundo a legislação nacional de AIA, 
preliminar ao procedimento de AIA, mas que se revela de grande importância e utilidade para a eficácia de todo o 
processo. A identificação das questões ambientais mais significativas em que o EIA se deve focalizar permite uma 
avaliação mais eficaz dos impactes e a implementação de medidas efectivas que os evitem ou minimizem. Esta fase 
é formalizada com a apresentação de uma proposta de definição do âmbito (PDA), por parte do proponente, à 
Autoridade de AIA. 

A PDA permite um melhor planeamento do EIA, direccionando-o para os aspectos relevantes, além de 
possibilitar um envolvimento prévio entre o proponente e a omissão de avaliação, a quem é remetida a PDA para 
análise e deliberação. O facto de haver possibilidade da PDA ser objecto de consulta pública permite uma maior 
interacção entre os intervenientes, com a intervenção precoce do público interessado, e pode contribuir para a 
identificação de impactes e de questões problemáticas.  

 Por outro lado, a elaboração da PDA e a comunicação entre os intervenientes evita que sejam pedidos 
esclarecimentos adicionais acerca do projecto, na fase de apreciação do EIA, sempre que este for elaborado 
segundo o conteúdo acordado entre o proponente e a CA. Desta forma, procura-se evitar a desconformidade da 
apreciação técnica do EIA e tornar o processo mais célere e eficiente. 

 A elaboração da PDA torna-se especialmente pertinente quando estão em causa projectos complexos, 
pouco frequentes, em que haja menor experiência de AIA ou quando se prevê que haja oposição pública e 
necessidade de integrar mais perspectivas.  

Esta não é a situação usual nos projectos de ETAR, o que leva a que a PDA seja um instrumento pouco 
utilizado. Contudo, dada a potencialidade desta fase prévia para a eficácia de todo o processo de avaliação, torna-
se importante apresentar a estrutura e conteúdo de uma PDA, com as devidas adaptações a esta tipologia de 
projecto. 

  

2.2 Estrutura e Conteúdo da PDA 
 

A Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, apresenta, no Anexo I, as normas técnicas para a estrutura da PDA 
do EIA, que correspondem às seguintes secções, com o conteúdo seguidamente discriminado. 

 

I. Identificação, descrição sumária e localização do projecto: 

a) Identificação do proponente; 

b) Designação do projecto. Fase do projecto. Eventuais antecedentes; 
• Referir a designação da ETAR de acordo com a sua localização; 
• Referir a fase do projecto e eventuais antecedentes como, por exemplo, projectos 

anteriores, decisões de entidades oficiais, alternativas já analisadas; 

c) Objectivo(s) do projecto e sua justificação; 
• Indicar os objectivos do projecto (níveis de atendimento preconizados, população a 

servir) e respectiva justificação (a nível de qualidade das massas de água e da 
estratégia nacional ou regional de drenagem e tratamento de águas residuais); 

d) Projectos associados ou complementares; 
• Salientar os projectos associados, como a construção de interceptores, 

renovação/modificação de infra-estruturas da rede, entre outros, e projectos 
complementares, como acessos, estaleiros e abastecimento energético;  

e) Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização – CCDR 
territorialmente competente; 

f) Localização do projecto: 
• Concelhos e freguesias. Cartografia a escala adequada, com os limites 

administrativos. Localização às escalas regional e nacional; 
• Indicação das áreas sensíveis (na definição do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio, com as alterações do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) 
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situadas nos concelhos (ou freguesias) de localização do projecto ou das suas 
alternativas e a respectiva cartografia; 

• Planos de ordenamento do território (de âmbito nacional, regional, municipal, 
intermunicipal, sectorial e especial) em vigor na área do projecto e, quando se 
justifique, classes de espaço envolvidas; 

• Servidões condicionantes e equipamentos/infra-estruturas relevantes 
potencialmente afectados pelo projecto; 

g) Descrição sumária da área de implantação do projecto; 
• Descrever, de forma sucinta, o tipo de área onde se pretende implantar a ETAR, 

principais características e sensibilidades, recursos naturais e geológicos 
relevantes, principais condicionantes e restrições, com especial atenção à 
proximidade a receptores sensíveis, entre outros aspectos significativos; 

h) Descrição sumária das principais características físicas do projecto e, quando aplicável, dos 
processos tecnológicos envolvidos; 

• Descrever as principais características técnicas do processo, tipo de tratamento que 
se pretende implementar, para a fase líquida e para a fase sólida, além de outros 
sistemas previstos, como os de desodorização; 

i) Lista das principais acções ou actividades de construção, exploração e desactivação (cessação 
da actividade, como ou sem eliminação total ou parcial de edifícios, instalações ou infra-
estruturas); 

j) Lista dos principais tipos de materiais e de energia utilizados ou produzidos; 
• Inventariação da tipologia de materiais consumidos, para a fase de construção e 

durante a exploração (sobretudo o tipo de reagentes necessários); quanto à 
energia, especificar como se prevê que seja efectuado o seu fornecimento, na fase 
de construção e exploração, especificando se se prevê o funcionamento de um 
sistema de cogeração ou aproveitamento de energia; 

k) Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis; 
• Inventariação da tipologia de resíduos produzidos, para a fase de construção e 

exploração, com especial destaque para a produção de lamas e o seu destino 
previsto; quanto às emissões de compostos odoríferos, prever as práticas a 
implementar para reduzir o impacte inerente da sua produção; 

l) Programação temporal estimada das fases de construção, exploração e desactivação e sua 
relação, quando aplicável, com o regime de licenciamento ou de concessão.  

 

II. Alternativas do projecto: 

• Apresentar todas as alternativas equacionadas, que envolvam a localização ou dimensão 
da ETAR, tipos de tratamento, técnicas de construção ou operação, entre outras 
alternativas. 

 

III. Identificação das questões significativas: 

a) Identificação preliminar das acções ou actividades nas fases de construção, exploração e 
desactivação, com potenciais impactes negativos significativos; 

b) Hierarquização do significado dos potenciais impactes identificados e consequente selecção dos 
impactes a estudar e/ou da profundidade com que cada impacte será analisado; 

c) Identificação dos factores ambientais relevantes, tendo em conta a hierarquização dos 
potenciais impactes ambientais; 

d) Identificação dos aspectos que possam constituir condicionantes ao projecto; 

e) Identificação preliminar das populações e de outros grupos sociais potencialmente afectados ou 
interessados pelo projecto; 

• Identificação de receptores sensíveis ou potencialmente sensíveis, durante as fases 
de construção e exploração. 
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IV. Proposta metodológica de caracterização do ambiente afectado e sua previsível evolução sem 
projecto – apresentação de um programa de caracterização da situação actual e da sua previsível 
evolução sem projecto, para cada factor ambiental relevante anteriormente identificado: 

a) Objectivos da caracterização (relação com impactes significativos); 
• De acordo com os impactes prováveis, justificar a caracterização de um 

determinado factor ambiental, especificando o grau de detalhe de acordo com a 
hierarquia anterior; 

b) Tipos de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais; 

c) Fontes de informação; 

d) Metodologias de recolha da informação; 

e) Metodologias de tratamento da informação; 

f) Escalas de cartografia dos resultados obtidos, caso aplicável. 

 

V. Proposta metodológica para avaliação de impactes: 

a) Metodologia que o proponente se propõe adoptar para a identificação e avaliação de impactes, 
incluindo definição de critérios a utilizar para apreciação da sua significância; 

b) Metodologia que o proponente se propõe adoptar para a previsão de impactes cumulativos, 
nomeadamente fronteiras espaciais e temporais dessa análise. 

 

VI. Proposta metodológica para a elaboração do plano geral de monitorização. 

• Indicação dos factores ambientais que devem ser alvo de monitorização, apresentação das 
directrizes para a elaboração dos programas de monitorização e principais parâmetros a 
verificar. 

 

VII. Planeamento do EIA: 

a) Proposta de estrutura para o EIA; 
• Indicação da estrutura e conteúdo do EIA, os estudos a realizar e o seu grau de 

pormenor, entre outros aspectos relativos à organização de trabalhos do EIA; 

b) Indicação das especialidades técnicas envolvidas e dos principais recursos logísticos, quando 
relevantes (por exemplo, laboratórios); 

c) Indicação dos potenciais condicionalismos ao prazo de elaboração do EIA, nomeadamente os 
motivados pelas actividades de recolha e tratamento da informação. 
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3. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

3.1 Introdução 
 

A elaboração de um EIA pode ocorrer em fase de estudo prévio, anteprojecto ou em fase de Projecto de 
Execução, o que determinada o grau de detalhe da análise e das medidas apresentadas.  

No presente capítulo são explorados os principais aspectos relativos à elaboração de um EIA em fase de 
estudo prévio ou anteprojecto, uma vez que é a situação mais usual para a apresentação dos EIA de projectos de 
ETAR. Salienta-se que, para projectos desta tipologia, a escolha desta fase do projecto para a apresentação do EIA 
se relaciona com a própria tramitação do processo de Concurso Público para a Concepção/Construção da ETAR.  

Tal implica que as medidas consideradas não tenham um carácter muito pormenorizado, já que serão 
definidas com maior detalhe em fase de Projecto de Execução, após serem realizados os estudos e projectos 
complementares necessários. Posteriormente, a incorporação das medidas da DIA no Projecto de Execução será 
avaliada através da apresentação do RECAPE, pertencente à fase de pós-avaliação. 

A elaboração do EIA numa fase precoce do desenvolvimento do projecto tem vantagens, já que permite 
uma melhor integração das questões ambientais da concepção do projecto. É possível, nesta fase, reunir a 
informação necessária para decidir acerca das alternativas que minimizam os impactes, nomeadamente alternativas 
de localização, e propor as medidas e acções mais relevantes e adequadas a desenvolver posteriormente.  

A elaboração e conteúdo do EIA são descritos no artigo 12º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro e, complementarmente, o Anexo III deste diploma descreve o conteúdo mínimo que o EIA deve 
apresentar. Para além dessa informação, a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, estabelece as normas técnicas dos 
documentos resultantes do procedimento de AIA, de forma a harmonizar as regras para a sua elaboração e 
avaliação. O Anexo II desta Portaria contém as normas técnicas para a estrutura do EIA e o Anexo III contém os 
critérios para a elaboração de RNT do EIA. 

As seguintes secções deste capítulo correspondem às secções estruturais do EIA, segundo os requisitos 
da citada Portaria. Para cada um destes capítulos do EIA, procede-se à análise detalhada da informação que devem 
conter, de acordo com a tipologia de projecto em estudo e com a respectiva fase. No final do presente capítulo será 
também apresentado a estrutura e o conteúdo típico de um RNT. 

 

 

3.2 Estrutura e Conteúdo do EIA 
 
3.2.1 Introdução 

 
a) Identificação de: 

- Projecto – designação da ETAR, devendo ser referida a sua localização, concelhos abrangidos, 
população servida e horizonte de projecto;  

- Fase em que se encontra – fase de estudo prévio ou anteprojecto, também com a designação de 
fase de Projecto Base; 

- Proponente – entidade responsável pela construção e gestão da infra-estrutura (caso seja um 
sistema municipal ou multimunicipal concessionado, referir o Decreto-Lei que lhe deu origem); 

- Projectista – entidade responsável pela elaboração do projecto. 

b) Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização – CCDR territorialmente 
competente. 

c) Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA – identificação de cada elemento da equipa, 
respectiva formação base e áreas de responsabilidade – e indicação do período da sua elaboração; 

d) Referência aos eventuais antecedentes do EIA, nomeadamente à eventual proposta de definição do 
âmbito e respectiva deliberação da comissão de avaliação; 

Nota: Caso o EIA tenha sido precedido por uma PDA, um dos capítulos do EIA deve ser dedicado às 
disposições da PDA e respectiva deliberação. 

e) Metodologia e descrição geral da estrutura do EIA: 
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- Enquadramento legal e normativo que determinou a realização do EIA, além de regulamentação 
aplicável à tipologia de projecto e legislação relativa aos factores ambientais analisados; 

- Metodologia do EIA, adaptada ao seu âmbito, com a descrição do faseamento da sua elaboração, 
levantamento dos dados bibliográficos e informações recolhidas, escalas de trabalho utilizadas, 
principais documentos e entidades consultados, trabalhos de campo realizados;  

- Estrutura geral do EIA, com a indicação dos volumes que o compõem, descrição sumária do seu 
conteúdo e aspectos mais relevantes de cada capítulo. 

 

3.2.2 Objectivos e Justificação do Projecto 
 

a) Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto: 

- Indicação dos objectivos gerais e específicos do projecto – incluindo a possível localização da 
ETAR, populações servidas, nível de atendimento e de tratamento pretendido, interacção com 
outros projectos, nomeadamente, sistemas interceptores existentes; 

- Apresentação de elementos justificativos da necessidade do projecto, de acordo com: as 
exigências de protecção das massas de água, o cumprimento dos níveis de atendimento 
preconizados na estratégia nacional (PEAASAR 2007-2013) e/ou objectivos a nível regional; a 
situação existente na zona servida e principais impactes inerentes; as infra-estruturas existentes e 
a necessidade da sua renovação ou optimização. 

b) Antecedentes do projecto e sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial existentes e em 
vigor: 

- Apresentação, e justificação da elaboração, de estudos, projectos, pareceres, entre outros 
documentos, com interesse ou influência no actual projecto e anteriores a este; 

- Identificação de eventuais constrangimentos à implantação do projecto, presentes nos 
instrumentos de gestão territorial aplicáveis e em vigor. 
Nota: A base de análise deverá ser os PDM dos concelhos onde se pretende implantar a ETAR, variando a 
escala de acordo com as restrições detectadas. 

 

 

3.2.3 Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas 

a) Localização e Enquadramento do Projecto: 

- Localização das alternativas propostas para a implantação da ETAR, de acordo com os 
respectivos limites administrativos (NUT – regiões e sub-regiões, distritos, concelhos e freguesias), 
com base em cartografia à escala adequada; 

- Indicação das áreas sensíveis, do ponto de vista ecológico e patrimonial (de acordo com o definido 
nos termos da alínea b) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 
do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), situadas nos concelhos/freguesias afectados e 
respectiva cartografia, sobreposta com as alternativas de localização em análise; 

- Indicação dos Planos de Ordenamento do Território em vigor e classes de espaço afectados, com 
base em cartografia à escala adequada, sobreposta com as alternativas de localização em 
análise; 
Nota: Instrumentos de Ordenamento do Território que podem ser considerados: 

Âmbito nacional – programa nacional da política de ordenamento do território (PNPOT), planos sectoriais 
com incidência territorial (PSIT), planos especiais de ordenamento do território (PEOT), compreendendo 
os planos de ordenamento de áreas protegidas (POAP), os planos de ordenamento de albufeiras de 
águas públicas (POAAP), os planos de ordenamento da orla costeira (POOC) e os planos de 
ordenamento dos parques arqueológicos (POPA); 

Âmbito regional – planos regionais de ordenamento do território (PROT); 

Âmbito municipal – planos intermunicipais de ordenamento do território (PIOT), planos municipais de 
ordenamento do território (PMOT), que compreendem os planos directores municipais (PDM), os planos 
de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP). 
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- Indicação de condicionantes, recorrendo, por exemplo, à análise das Plantas de Condicionantes e 
ao Regulamento actualizado do(s) PDM (e proposta de PDM, caso estes se encontrem em fase de 
revisão), sobre base cartográfica à escala adequada; 

- Indicação de servidões e restrições da utilidade pública – RAN; REN; perímetros de protecção das 
linhas de água, pontos de captação de água ou albufeiras; rodovias, ferrovias, linhas de alta 
tensão, aeródromos, entre outros – sobre base cartográfica à escala adequada; 

- Indicação de equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectados, através de 
consulta às entidades responsáveis – sobre base cartográfica à escala adequada. 

 

b) Caracterização do Projecto: 

• Bases de dimensionamento da ETAR: 

- Estimativa da população a servir e respectiva justificação – apresentação da população efectiva a 
servir, por concelho e respectivas freguesias, para o ano de início de exploração e para o 
horizonte de projecto; 

- Estimativa da contribuição industrial, agro-industrial, pecuária ou proveniente de outras instalações 
– descrição do tipo de instalação a ser servida pela ETAR, localização, caudais e cargas dos 
efluentes produzidos, condições de descarga dos efluentes nos colectores municipais, 
necessidade de pré-tratamento dos efluentes, existência de mecanismos de limitação ou controlo 
da descarga excepcional de efluentes, entre outros aspectos relevantes; 

- Caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes a admitir na ETAR (por fracções e no total) 
– cargas e concentrações; caudais médios e caudais de ponta, anuais, em tempo seco e em 
tempo húmido. 

• Descrição do processo de tratamento da ETAR: 

- Sistema de tratamento da fase líquida – justificação técnica e ambiental das opções 
seleccionadas; apresentação dos aspectos específicos das soluções propostas; bases de 
dimensionamento da linha de tratamento (parâmetros de dimensionamento dos órgãos); 

- Sistema de tratamento da fase sólida – justificação técnica e ambiental das opções seleccionadas; 
apresentação dos aspectos específicos das soluções propostas; bases de dimensionamento da 
linha de tratamento (parâmetros de dimensionamento dos órgãos); 

- Tratamento e destino final das lamas produzidas – justificação das alternativas e opções 
seleccionadas; 

- Sistema de tratamento de odores – justificação das opções seleccionadas, características 
técnicas, níveis de remoção de compostos odoríferos; 

- Sistemas de “by-pass” e descargas de emergência. 

• Objectivos de qualidade do efluente tratado: 

- Apresentação das características do efluente tratado à saída da ETAR, de acordo com as 
disposições legais em vigor e com as características do meio receptor (Decreto-Lei n.º 236/98, de 
1 de Agosto, ou Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, relativo às zonas classificadas de 
sensíveis). 

• Descarga do efluente tratado no meio receptor: 

- Indicação do percurso e extensão do emissário de descarga – justificação da sua localização; 

- Localização dos pontos de descarga do efluente tratado – justificação da sua escolha. 

 

c) Construção, Exploração e Desactivação da ETAR: 

• Caracterização geral da fase de construção (2): 

- Actividades previstas para a fase de construção, fazendo referência aos seguintes aspectos, entre 
outros relevantes: 

• Áreas afectadas pelos estaleiros; 

                                                 
2 Com base em estimativas e condições previstas, dada a fase em que se encontra o projecto – deverão ser definidos em pormenor numa fase 
posterior, no projecto de execução. 
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• Áreas a desmatar e decapar; 
• Volumes de terras movimentados; 
• Volume de tráfego previsto; 
• Postos de trabalho estimados. 

- Materiais e energia consumidos – quantidades, formas de fornecimento e condições de 
armazenamento; 

- Efluentes, resíduos e emissões – respectivas fontes, tipologia e classificação, quantidades, 
armazenamento, tratamento e destino final; 

- Fontes de produção e níveis de ruído e de vibração previstos. 

• Caracterização geral da fase de exploração (2): 

- Actividades previstas na fase de exploração; 

- Materiais consumidos, nomeadamente água, reagentes e produtos químicos diversos – 
quantidades, formas de fornecimento e condições de armazenamento; 

- Energia utilizada e produzida – fonte ou fornecimento, quantidades, eventual armazenamento e 
utilização; 

- Efluentes, resíduos e emissões – respectivas fontes, tipologia e classificação, quantidades, 
armazenamento, tratamento e destino final previsto; 

- Fontes de emissão e níveis de ruído e de vibração previstos; 

- Sistemas de segurança previstos; 

- Produção de águas de serviço – quantidades, tipo de tratamento e utilizações; 

- Meios humanos a afectar.  

• Caracterização geral da fase de desactivação(2): 

- Situação previsível para as infra-estruturas existentes e a construir, após o horizonte de projecto; 

- Actividades a desenvolver e meios de previsível afectação na fase de desactivação da ETAR. 

 

d) Descrição de Alternativas: 

- Sistematização das alternativas apresentadas – de localização da ETAR, de sistemas de 
tratamento, especificidades técnicas do seu funcionamento, destino dos resíduos produzidos 
(nomeadamente, as lamas), entre outras. 

 

e) Projectos Complementares ou Subsidiários: 

- Caracterização dos projectos associados e complementares, que poderão incluir, entre outros: 

• Acessos viários – justificação da sua construção, localização e extensão; 
• Construção de interceptores e redes de drenagem – apresentação das suas extensões, 

características e troços construídos, a construir e a modificar; 
• Captações de água – localização, profundidade, caudal extraído; 
• Linhas de energia eléctrica e outras formas de fornecimento de energia – localização, 

extensão e características; 
• Estações de pré-tratamento de efluentes – instalações industriais servidas, tipo e nível de 

tratamento dos efluentes. 
 

f) Programação temporal: 

- Calendarização das principiais actividades durante a fase de construção, com indicação da data 
prevista para o início da obra, para o início da exploração da ETAR e o seu horizonte de projecto. 
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3.2.4 Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto 
 

Pretende-se caracterizar o estado actual do ambiente susceptível de ser consideravelmente afectado pela 
implantação da ETAR e analisar a sua evolução previsível na ausência do projecto. Deste modo, obtêm-se 
elementos que permitem prever os impactes provocados pelo projecto e a sua magnitude, de acordo com as 
características da zona em que se insere. 

Esta análise deverá incidir sobre os factores ambientais considerados relevantes, de acordo com a 
tipologia do projecto e com as características da área de estudo. Assim, é importante, no início da caracterização da 
situação de referência, proceder a uma hierarquização dos factores ambientais, que assumem uma relevância 
específica para cada projecto em análise, de forma a que estes sejam descritos e aprofundados de acordo com esta 
classificação prévia, que determina o grau de pormenor com que são analisados. 

Realçam-se também as diferenças existentes entre os diferentes factores ambientais, já que uns são 
relevantes para a caracterização do ambiente afectado, mas não têm especial importância para a avaliação directa 
de impactes. O exemplo mais evidente é o do descritor clima, que não é afectado pela presença da ETAR, mas a 
sua caracterização torna-se importante para a análise de outros possíveis impactes, como por exemplo, a qualidade 
do ar. A apreciação dos elementos climáticos permite também um correcto dimensionamento dos órgãos, tendo em 
consideração, por exemplo, a precipitação e a evaporação na região. 

De seguida, são apresentados os vários elementos que devem ser considerados para a caracterização do 
ambiente afectado, de acordo com o respectivo factor ambiental, com carácter indicativo e para uma situação 
genérica. A respectiva análise e o seu grau de pormenor deverão ser sempre adaptados à hierarquização prévia dos 
factores, às especificidades do projecto e da área de estudo, podendo ser incluídos e analisados outros aspectos 
relevantes.  

Esta análise deve ser apoiada nos elementos cartográficos existentes e adequados, em pesquisas 
bibliográficas, aplicação de modelos, trabalhos de campo, consulta de entidades, entre outros, e a informação 
deverá ser apresentada de forma clara e concisa, focando-se nos aspectos mais relevantes, evitando avaliações 
extensas e desnecessárias ou abordagens insuficientes.   

 

� Elementos necessários para a caracterização do Ambiente Afectado: 

• Clima  

- Caracterização climática do local, com base em informações disponíveis para uma estação 
climatológica próxima ou integrada em local de características geográficas semelhantes; 

- Análise de dados de: temperatura, humidade, precipitação, evaporação, estabilidade atmosférica e 
regime de ventos (valores médios anuais), entre outros que possam ser considerados relevantes; 

- Sempre que se verificar necessário, devem ser descritas as características microclimáticas do 
local (de acordo com a topografia, proximidade do litoral, entre outros factores). 

• Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Sismicidade  

- Caracterização geológica da área em estudo – informação sustentada pelo extracto da Carta 
Geológica de Portugal em que se insere a localização da ETAR e respectiva notícia explicativa; 

- Caracterização geomorfológica da área em estudo – apresentação da respectiva carta 
hipsométrica; 

- Enquadramento geotectónico da área de estudo – inventariação e localização das falhas activas 
referenciadas na região envolvente; informação apoiada pelo correspondente suporte cartográfico 
à escala adequada. 

- Análise da existência de recursos geológicos e valores geológicos de interesse na zona de 
implementação da ETAR – localização em cartografia à escala adequada; 

- Apresentação do perfil geológico/geotécnico da área de implantação do projecto; 

- Estudo de prospecção geotécnica, com o resultado dos ensaios laboratoriais e a caracterização 
geomecânica das formações existentes no local; 

- Caracterização sismológica da área de estudo, apoiada em cartografia adequada – com base na 
Carta de Isossistas de Intensidades máximas, no Regulamento de Segurança e Acções para 
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA, 1983) ou noutros estudos de carácter local/regional. 



 
 
 

 

 

  

GGUUIIAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  IIMMPPAACCTTEESS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  DDEE  PPRROOJJEECCTTOOSS  DDEE    
EESSTTAAÇÇÕÕEESS  DDEE  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAASS  RREESSIIDDUUAAIISS  

 

29 

• Recursos Hídricos Superficiais 

- Caracterização da bacia hidrográfica e sub-bacias hidrográficas onde se insere a área do projecto 
– cartografia da rede de drenagem natural, à escala adequada; 

- Caracterização hidrológica das linhas de água potencialmente afectadas pelo projecto – tipo de 
regime, caudais máximos, médios e mínimos, regime de cheias, escoamentos e afluências médias 
mensais, entre outros; 

- Indicação das áreas inundáveis e cotas máximas, para cheias com períodos de retorno de 25 e 
100 anos; 

- Estudo da hidrodinâmica do meio receptor, com a dispersão dos poluentes a partir do ponto de 
descarga, sempre que se demonstrar necessário;  

- Usos da água a montante e a jusante do ponto de descarga das águas residuais; 

- Levantamento das fontes de poluição das massas de água de superfície da área em estudo e 
análise da interacção na qualidade dos recursos hídricos superficiais; 

- Identificação das estações de monitorização existentes e análise dos aspectos qualitativos 
disponíveis; 

- Realização de análises da qualidade das águas de superfície – localização e caracterização dos 
pontos de amostragem, indicação das metodologias utilizadas e resultados obtidos. 

• Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Identificação das massas de água subterrâneas na área em estudo; 

- Inventariação da informação hidrogeológica da área de estudo – profundidade dos pontos de 
captação de água, zonas captadas, ensaios de caudal, níveis piezométricos, rebaixamentos, 
coeficientes de armazenamento, caudal específico, volumes de extracção, caracterização química, 
direcções dos fluxos de percolação; 

- Identificação de pontos de captação de águas subterrâneas na envolvente da área em estudo e 
respectivos perímetros de protecção – localização em cartografia adequada; 

- Análise da vulnerabilidade à contaminação dos sistemas aquíferos na envolvente da área em 
estudo – sentido de propagação da contaminação, classes de vulnerabilidade dos aquíferos e 
respectivos mapas de vulnerabilidade, segundo os dados hidrogeológicos disponíveis; 

- Inventariação das fontes de poluição das águas subterrâneas da área de estudo; 

- Análise da qualidade das águas subterrâneas – dados de estações de monitorização próximas ou 
de análises efectuadas. 

• Solos e Usos do Solo 

- Caracterização das unidades litológicas e tipos de solos da área do projecto – com base na Carta 
de Solos de Portugal, à escala 1:25000; 

- Caracterização da capacidade de uso do solo da área do projecto – com base na Carta de 
Capacidade de Uso de Solos, à escala 1:25000; 

- Caracterização da ocupação do solo – com base nas Cartas de Ocupação do Solo (COS ou 
Corine Land Cover), na informação do(s) respectivo(s) PDM, fotografia aérea e reconhecimento do 
local. 

• Ecologia 

- Identificação de Áreas Protegidas, sítios da Rede Natura 2000 e outras áreas de interesse 
ecológico (por exemplo, zonas importantes para aves – IBA), na envolvente da localização do 
projecto, e respectiva localização em cartografia à escala adequada; 

- Caracterização da área em estudo em termos biogeográficos e bioclimáticos e análise do grau de 
semelhança da área com o coberto vegetal primitivo; 

- Identificação dos habitats existentes na área em estudo, destacando o seu estatuto de 
conservação – apresentação de carta de habitats à escala adequada; 

- Levantamento das espécies florísticas e faunísticas existentes na área de projecto e sua 
envolvente – tipologia, abundância, distribuição, sensibilidade à perturbação, entre outros factores 
relevantes; 
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- Identificação de espécies florísticas e faunísticas ameaçadas ou protegidas, e respectivo estatuto 
de conservação, de acordo com a legislação nacional e comunitária. 

• Qualidade do Ar 

- Identificação de fontes de poluição atmosférica, fixas e móveis, na zona envolvente à localização 
da ETAR; 

- Caracterização das emissões de poluentes existentes na área envolvente; 

- Identificação de estações de monitorização com influência na área de estudo; 

- Análise dos dados existentes da qualidade do ar (por exemplo, dados on-line disponibilizados no 
site da APA), na zona envolvente à área de projecto, e comparação com os limites legais 
aplicáveis; 

- Identificação de receptores sensíveis ou potencialmente sensíveis – localização em cartografia 
adequada e indicação das respectivas distâncias ao local de implantação do projecto. 

• Ambiente Sonoro e Vibrações 

- Levantamento da situação relativa ao zonamento acústico – análise da Carta de Ruído da zona 
em estudo, caso exista; 

- Identificação de zonas sensíveis e mistas, de acordo com o Regulamento Geral de Ruído 
(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro); 

- Identificação de receptores sensíveis – localização em cartografia adequada, indicação das 
respectivas distâncias ao local de implantação do projecto e referência fotográfica; 

- Identificação das fontes sonoras significativas na envolvente da área de projecto; 

- Identificação das fontes de vibração significativas na envolvente da área de projecto; 

- Caracterização acústica da área de estudo – realização de medições junto aos receptores 
sensíveis identificados, para o período diurno, entardecer e nocturno, com localização dos pontos 
de medição em cartografia adequada, indicação das respectivas distâncias ao local de 
implantação do projecto e descrição das condições meteorológicas existentes durante as 
medições, além de todos os aspectos necessários e definidos nas normas portuguesas em vigor 
em matéria de acústica – análise dos resultados de acordo com o regime legal em vigor. 
Nota: Recomenda-se a consulta do documento “Procedimentos Específicos de Medição de Ruído 
Ambiente”, da APA. 

• Ordenamento do Território 

- Identificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor na área em estudo; 

- Identificação da classificação do uso do solo definido nos respectivos instrumentos de gestão 
territorial, para a área em estudo – apresentação de Carta de Ordenamento por classes e 
categorias de espaço, tendo em consideração as propostas, caso os instrumentos de gestão 
territorial se encontrem em fase de revisão; 

- Levantamento das condicionantes, servidões administrativas e restrições de uso existentes na 
área afectada pelo projecto – apresentação de carta de áreas condicionadas, à escala adequada. 

• Paisagem 

- Identificação e descrição das unidades de paisagem existentes na área do projecto e envolvente – 
apresentação de cartografia à escala adequada e de levantamento fotográfico; 

- Caracterização paisagística da área afectada pelo projecto – identificação de áreas com maior ou 
menor qualidade visual e capacidade de absorção visual, com a respectiva cartografia à escala 
adequada e levantamento fotográfico. 

• Património Cultural 

- Definição da área de incidência directa e indirecta do projecto, nomeadamente áreas de 
empréstimo e/ou de depósito de terras necessários à execução do projecto;  

- Inventariação dos elementos patrimoniais, arquitectónicos, arqueológicos e etnográficos, na área 
em estudo e sua envolvente, e respectivo registo cartográfico – através de bases de dados de 
instituições da tutela (por exemplo, Instituto Português de Arqueologia, Instituto Português do 
Património Arquitectónico), documentos e publicações, entre outros; 
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- Prospecção sistemática das áreas de implantação dos componentes do projecto que não 
apresentem alternativa de localização ou prospecção selectiva das áreas de incidência directa de 
todas as alternativas de localização apresentadas;  

- Apresentação de Relatório de Trabalhos Arqueológicos, sempre que se demonstrar necessário – 
que deve ser enviado ao Instituto Português de Arqueologia para análise e aprovação. 
Nota: Recomenda-se a consulta do documento “Termos de Referência para o Descritor Património em 
Estudos de Avaliação Ambiental”, do IPA. 

• Sócio-Economia e Acessibilidades 

- Análise de aspectos demográficos da população da região afectada pelo projecto – distribuição da 
população no território, volume e dinâmicas demográficas, movimentos sazonais da população 
(sempre que se justifique), de acordo com as unidades administrativas consideradas; 

- Caracterização da estrutura económica da população, principais actividades económicas e sua 
importância na sócio-economia local; 

- Caracterização da qualidade de vida da população, nomeadamente através da indicação do nível 
de atendimento da população servida com sistemas de saneamento para a região em estudo; 

- Identificação e caracterização das áreas habitacionais existentes e previstas na envolvente da 
área em estudo e indicação das respectivas distâncias ao local de implantação do projecto; 

- Identificação e caracterização de áreas industriais existentes e previstas; 

- Enquadramento e caracterização geral da rede viária regional; 

- Identificação dos acessos existentes ao local de implementação do projecto; 

- Caracterização das condições de circulação nas principais vias de acesso aos locais propostos 
para a implementação da ETAR. 

 
 
3.2.5 Impactes Ambientais e Medidas de Minimização 

 

Na presente secção do EIA pretende-se identificar, descrever e avaliar os impactes ambientais 
significativos inerentes à construção e exploração de uma ETAR, assim como definir as principais medidas que 
minimizam os impactes negativos identificados, para que estes sejam evitados ou reduzidos ao mínimo. É também 
incluída uma análise dos principais riscos ambientais associados ao projecto e respectivas medidas de minimização. 

Após esta fase, é realizada uma apreciação de todas as alternativas em análise, comparando-as e 
avaliando qual minimiza os impactes negativos, face aos impactes positivos pretendidos e identificados.  

 

a) Identificação e Descrição de Impactes 

Para uma correcta identificação dos impactes inerentes à implantação e exploração de um projecto, é 
indispensável conhecer a situação existente sem o projecto e a sua previsível evolução na sua ausência, o que foi 
abordado na secção anterior. 

Desta forma, a presente etapa implica a consideração de vários aspectos: as acções e características do 
projecto possíveis de causar impactes, a fase do projecto em que estas acções ocorrem, a sua duração e 
abrangência espacial. Estes dados devem ser cruzados com as características do ambiente, natural e social, em 
que se insere o projecto. A Figura 10 esquematiza o conceito em que se baseia a identificação de impactes e a 
posterior definição de medidas de minimização. 
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Figura 10: Representação esquemática da metodologia utilizada na elaboração de um EIA.  

 

Além de identificar os impactes, é necessário classificá-los segundo uma escala de importância, qualitativa 
ou quantitativa, de forma a compará-los e determinar a sua relevância no conjunto. 

Contudo, na presente fase do projecto, em fase de estudo prévio ou anteprojecto, não é possível prever e 
avaliar com toda a exactidão os impactes decorrentes, pois muitas das especificidades do projecto não estão ainda 
definidas, assim como o local exacto de implantação da ETAR, caso sejam consideradas alternativas. Contudo, não 
deixa de ser essencial sistematizar os principais impactes genéricos resultantes do projecto, de forma tipificada e 
preliminar. 

De acordo com a hierarquização dos factores ambientais, estabelecida anteriormente, a análise dos 
impactes deve incidir com especial atenção nos descritores mais relevantes. 

Genericamente, os principais impactes decorrentes desta tipologia de projecto ocorrem durante a fase de 
construção da ETAR, assumindo elevada magnitude. Contudo, com a implementação das medidas minimizadoras, a 
magnitude destes impactes diminui e torna-se estável durante a fase de exploração. Como estas infra-estruturas 
podem exigir intervenções de modificação e ampliação, também são gerados impactes significativos nestas fases. 
Dado o alargado horizonte de projecto destas infra-estruturas, e da possibilidade de remodelação e ampliação das 
mesmas, será difícil prever os impactes que ocorrerão durante a fase de desactivação. De qualquer forma, com a 
implementação das medidas de minimização adequadas, estes impactes diminuirão e desaparecerão após a 
desactivação do projecto – considerando que o tratamento das águas residuais será assegurado por outra infra-
estrutura, não sendo viável voltar a ter a situação inicial, com a ausência de tratamento – não sendo possível voltar 
à condição inicial pois alguns dos impactes possuem um carácter permanente (como a remoção de estruturas 
geológicas, por exemplo). 

Esta evolução dos impactes ao longo das fases do projecto é ilustrada no esquema da Figura 11. 

 

Alternativas 
Localização 
Projecto 
Processo 

Ciclo de vida 
Construção 
Exploração 
Alteração 

Desactivação 

Outros Projectos 
(Complementares ou Subsidiários) 

PROJECTO PROPOSTO AMBIENTE AFECTADO 

Clima 
Geologia e Geomorfologia 

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 
Solos e Usos do Solo 

Ecologia 
Qualidade do Ar 

Ambiente Sonoro e Vibrações 
Ordenamento do Território 

Paisagem 
Património Cultural 

Sócio-Economia e Acessibilidades 

IMPACTES AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
Evitar – Reduzir – Corrigir  
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Figura 11: Evolução da magnitude dos impactes ao longo do ciclo de vida de um projecto. 

  

De forma a facilitar a identificação de impactes, deve ser realizada uma análise por actividade causadora 
de impacte e por factor ambiental no qual o impacte é sentido. De seguida, são apresentados os potenciais 
impactes ambientais associados a projectos de ETAR, para a fase de construção e de exploração, organizados por 
factores ambientais afectados e salientando a respectiva actividade geradora de impacte. 

 Esta lista de possíveis impactes deve constituir uma referência, aplicável à generalidade dos projectos 
desta tipologia; é necessário que sejam analisados outros casos possíveis, de acordo com as características 
específicas do projecto e do ambiente afectado.  

Devem ser sempre referidas e apresentadas as metodologias e critérios utilizados para a determinação e 
avaliação dos impactes, associadas ao seu carácter científico e reproduzível. 

 

� Identificação de Impactes por Factor Ambiental  

Fase de Construção 

• Clima 

- Não são expectáveis impactes significativos sobre este factor ambiental. 

• Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Sismicidade 

- Escavações e movimentação de terras para a criação da plataforma da ETAR, implantação dos órgãos 
e edifícios, construção de acessos e outros projectos complementares – remoção ou destruição de 
formações geológicas, modificações na morfologia do terreno e afectação de formações com interesse 
económico; 

- Escavações – dependendo das características geológicas, podem provocar fenómenos de 
instabilidade. 

Im
p

a
c
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s

 

Tempo 

1 2 3 4 

1 Fase de construção 

2 Fase de exploração 

3 Fase de alteração – ampliação 
4 Fase de desactivação 

* Implementação de medidas de minimização 
 

* * * 
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• Recursos Hídricos Superficiais 

- Escavações, terraplenagens, construção da plataforma de implementação da ETAR – afectação da 
rede de drenagem natural e de linhas de água próximas, podendo conduzir à modificação na 
drenagem natural da zona; 

- Implantação dos estaleiros, da plataforma, construção de acessos e circulação de veículos e 
maquinaria – compactação dos solos, conduzindo à sua impermeabilização e ao aumento do 
escoamento de superfície e diminuição da infiltração;  

- Escavações e movimentação de terras – degradação da qualidade da água dos cursos de água 
próximos, devido ao eventual arrastamento de material particulado; 

- Produção de águas residuais domésticas nos estaleiros – degradação da qualidade da água dos 
cursos de água próximos, caso não sejam correctamente recolhidos e confinados, ou existam rupturas 
acidentais; 

- Manuseamento de substâncias poluentes (tintas, diluentes, óleos, entre outros) – derrame acidental de 
poluentes conduzindo à potencial contaminação de águas superficiais. 

• Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Instalação do estaleiro, actividades de escavação e movimentação de terras e circulação de 
maquinaria pesada – compactação dos terrenos e diminuição da permeabilidade das formações, o que 
pode condicionar a infiltração das águas de escorrência e a recarga dos aquíferos; 

- Escavação e movimentação de terras – afectação do nível freático e do sentido do escoamento 
subterrâneo, com possibilidade de afectação de captações de água subterrânea; 

- Abastecimento de água à obra – possibilidade de afectação dos níveis freáticos devido à exploração 
das captações utilizadas;  

- Derrame acidental de produtos utilizados ou efluentes produzidos – potencial contaminação de águas 
subterrâneas. 

• Solo e Usos do Solo 

- Afectação física do solo, para a construção da ETAR, acessos ou emissário final – destituição da 
capacidade do solo para outros usos, inviabilização para as actividades que se desenvolviam; 

- Instalação dos estaleiros, construção de acessos, circulação intensa de maquinaria pesada e projectos 
complementares – aumento da degradação do solo, dos fenómenos erosivos, de compactação e de 
impermeabilização; 

- Derrame acidental de poluentes, como óleos usados e lubrificantes – potencial contaminação do solo e 
degradação da sua qualidade. 

• Ecologia 

- Desmatação e limpeza do terreno, movimentação de terras, construção da plataforma e de acessos – 
inviabilização e/ou perda definitiva de habitats, destruição de áreas de alimentação e refúgio, criação 
de “efeito-barreira” para algumas espécies; 

- Levantamento de poeiras e emissões geradas pelo funcionamento dos veículos e maquinarias – 
potencial perturbação das espécies que se situem na área envolvente; 

- Aumento da presença humana, circulação de viaturas pesadas e funcionamento de maquinaria – 
acréscimo dos níveis de ruído e de perturbação local, o que pode conduzir a uma alteração do 
comportamento dos animais (redução do sucesso reprodutor das espécies ou a uma menor eficácia de 
alimentação); 

- Circulação de veículos – aumento do risco de atropelamento de espécies animais mais susceptíveis;  
- Pisoteio do solo por trabalhadores e veículos – destruição de coberto vegetal; 
- Actividades com manuseamento de substâncias poluentes – possível afectação de espécies 

faunísticas e florísticas devido ao derrame acidental de poluentes e a sua escorrência para o solo ou 
meio hídrico. 

• Qualidade do Ar 

- Movimentação de terras, exposição do solo à erosão eólica e circulação de veículos – emissão de 
poeiras e partículas em suspensão; 

- Funcionamento de motores de equipamentos e viaturas – emissão de poluentes atmosféricos que 
afectam a qualidade do ar. 
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• Ambiente Sonoro e Vibrações 

- Escavações, construção da plataforma e das estruturas, circulação de veículos – emissões de ruído 
com níveis elevados, associados a determinadas actividades ou ao funcionamento de equipamentos, 
durante um determinado período de tempo; 

- Escavações e circulação de veículos pesados e maquinaria – potencial emissão de vibrações, 
sobretudo com a utilização de explosivos nas escavações, com impactes negativos na qualidade de 
vida dos receptores próximos e/ou na estrutura de edifícios; 

- Transporte de matérias-primas para a obra e de resíduos gerados para destino final adequado – 
emissão de ruído associado ao tráfego rodoviário. 

• Ordenamento do Território 

- Implantação da ETAR e de projectos complementares – afectação de áreas com condicionamentos ou 
restrições nos instrumentos de gestão territorial em vigor para o local. 

• Paisagem 

- Escavações e terraplenagens – alterações na morfologia local do terreno; 
- Obras de implantação do estaleiro, construção da ETAR e dos projectos complementares – efeito de 

intrusão visual e desorganização funcional e paisagística; alteração da estrutura intrínseca da 
paisagem devido à afectação dos seus componentes biofísicos. 

• Património Cultural 

- Escavação e movimentação de terras – afectação de eventuais vestígios arqueológicos retidos no 
subsolo; 

- Implantação da ETAR ou de projectos complementares – afectação de eventuais vestígios 
arqueológicos ou elementos de relevância patrimonial ou arquitectónica. 

• Sócio-Economia e Acessibilidades 

- Ocupação do solo – afectação de elementos com importância comunitária ou particular ou obstrução 
ao seu acesso ou utilização; 

- Actividades emissoras de poeiras, poluentes atmosféricos, ruído e vibrações – potencial afectação da 
qualidade de vida de receptores sensíveis; 

- Actividades de construção e circulação de veículos – afectação de zonas habitualmente utilizadas pela 
população com outras finalidades; 

- Circulação de veículos pesados – perturbação do tráfego rodoviário, afectação da segurança da 
circulação rodoviária e afectação do estado dos pavimentos; 

- Presença do estaleiro e existência de uma zona de obras – alteração da percepção visual dos 
receptores sensíveis; 

- Actividades de construção – possibilidade de criação de emprego local e aumento da procura de 
serviços locais, sobretudo restauração, comércio e hotelaria nos locais mais próximos da obra. 

 

Fase de Exploração 

• Clima 

- Não são expectáveis impactes significativos sobre este factor ambiental. 

• Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Sismicidade 

- Presença dos órgãos e edifícios da ETAR – potenciais impactes associados aos riscos de instabilidade 
dos materiais do solo e da plataforma, no caso de ocorrência de sismos. 

• Recursos Hídricos Superficiais 

- Tratamento de águas residuais e descarga de águas residuais tratadas – incremento da qualidade dos 
recursos hídricos superficiais, a nível regional e a médio/longo prazo, potenciando o desenvolvimento 
de usos (por exemplo, com finalidades balneares e piscícolas); 

- Descarga das águas residuais tratadas num curso de água – alteração do regime de escoamento do 
curso de água; 

- Descarga de emergência de efluente bruto – afectação da qualidade da água do meio receptor. 
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• Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Tratamento de águas residuais e descarga de águas residuais tratadas – incremento da qualidade dos 
recursos hídricos subterrâneos, a médio/longo prazo e a nível local e regional; 

- Descarga de emergência de efluente bruto – potencial contaminação de água subterrânea; 
- Fissuras ou rupturas acidentais em órgãos ou condutas – potencial contaminação de águas 

subterrâneas. 

• Solo e Usos do Solo 

- Presença da ETAR – afectação e incompatibilidade de usos futuros do solo na área de intervenção. 

• Ecologia 

- Tratamento de águas residuais e descarga de águas residuais tratadas – melhoria global da qualidade 
das águas superficiais, o que beneficia as comunidades florísticas e faunísticas associadas ao meio 
receptor, podendo contribuir para o aumento da sua diversidade; 

- Presença humana, circulação de veículos, funcionamento dos órgãos e equipamentos – produção de 
perturbação que pode afectar espécies faunísticas existentes nas imediações do local. 

• Qualidade do Ar 

- Emissão de compostos odoríferos em várias fases do tratamento, nomeadamente sulfureto de 
hidrogénio, amoníaco e metilmercaptanos – afectação da qualidade do ar; 

- Produção de gases poluentes, como NOx e CO na unidade de cogeração (caso integre o projecto da 
ETAR) – afectação da qualidade do ar; 

- Circulação de veículos pesados – emissão de poluentes gasosos resultantes da combustão nos 
respectivos motores. 

• Ambiente Sonoro e Vibrações 

- Tráfego de veículos pesados – aumento dos níveis de ruído e da sua frequência; 
- Funcionamento de equipamentos potencialmente geradores de ruído – a intensidade do som emitido 

(que dependerá do grau de isolamento sonoro dos equipamentos) poderá provocar incomodidade para 
os receptores sensíveis próximos. 

• Ordenamento do Território 

- Presença da ETAR – diminuição do valor fundiário dos terrenos envolventes. 

• Paisagem 

- Implantação da ETAR – introdução de novos elementos que geram uma nova percepção de paisagem, 
dependente das características morfológicas, volumétricas e cromáticas da ETAR, do meio receptor e 
da existência de potenciais observadores e sua aceitação; 

- Substituição dos elementos existentes por uma infra-estrutura de cariz artificial – alterações 
permanentes da percepção visual da paisagem. 

• Património Cultural 

- Situação de acidente na ETAR – possível afectação de elementos patrimoniais, com o rebentamento 
de órgãos (por exemplo, reservatórios de biogás). 

• Sócio-Economia e Acessibilidades 

- Tratamento das águas residuais – melhoria da qualidade ambiental da região e, consequentemente, 
da qualidade de vida e saúde pública das populações afectadas; 

- Tratamento das águas residuais – afectação económica da região devido à melhoria da qualidade da 
água captada e utilizada (incremento de actividades turísticas e outras actividades lucrativas, menores 
custos com o tratamento pontual de água captada); 

- Funcionamento e manutenção da ETAR – possibilidade de criação de emprego local; 
- Circulação de veículos – aumento do ruído associado e afectação do tráfego e segurança rodoviária. 
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b) Análise de Impactes Cumulativos 

A existência de outros projectos, no presente ou previstos para o futuro, incluindo os projectos 
complementares ou subsidiários, na área de influência do projecto em estudo, pode originar impactes cumulativos. A 
avaliação dos impactes resultantes da associação destes projectos deve ser assegurada e as medidas necessárias 
para os minimizar devem ser consideradas, sobretudo quando se verificarem impactes negativos. 

 

c) Definição das Medidas de Minimização  

Após a identificação e avaliação dos impactes inerentes à implantação da ETAR, devem ser identificadas 
as respectivas medidas de minimização dos impactes negativos. Sempre que possível, devem ser propostas 
medidas de potenciação dos impactes positivos. 

As medidas a indicar no EIA dividem-se em diferentes tipologias e a sua aplicação deve respeitar a 
seguinte hierarquia: primeiro, as medidas que visam eliminar os impactes; caso não seja possível, as medidas que 
os minimizam; e, em último caso, medidas para compensar os impactes que não podem ser evitados nem 
minimizados.  

Estas medidas podem ser aplicadas para eliminar/minimizar os impactes na fonte ou no receptor – sendo 
prioritária a implementação de medidas na fonte, através da escolha de uma alternativa com menos impactes ou em 
que estes não se verifiquem, e só quando estas não são possíveis, ou viáveis, é que se devem considerar as 
medidas a aplicar no receptor (por exemplo, através da instalação de uma cortina arbórea para reduzir a 
propagação dos compostos odoríferos, quando estes não podem ser controlados por outros meios, a partir da fonte 
onde são produzidos). 

Quando os impactes não podem ser evitados ou minimizados, devem ser implementadas medidas de 
compensação – por compensação directa, através da substituição do recurso afectado, ou por compensação 
através de um recurso comparável (por exemplo, com a recriação de uma zona húmida afectada noutro local 
semelhante). 

As medidas de minimização são divididas em dois tipos: as medidas de carácter geral, de incidência 
transversal nos diferentes descritores e respeitantes a boas práticas ambientais; e as medidas específicas, 
estruturadas de acordo com as fases do projecto e com os factores ambientais nos quais incidem. 

Contudo, verifica-se que uma estruturação das medidas de acordo com o seu carácter específico origina, 
na maioria dos casos, a uma redundância de medidas, repetidas em vários descritores. Desta forma, é vantajoso 
focalizar a descrição na medida e não no descritor, evitando a repetição e tornando mais clara a sua 
implementação. 

Em anexo (Anexo I) é apresentado um conjunto de medidas de minimização genéricas para a tipologia de 
projecto em análise, organizadas de acordo com a fase do projecto em que devem ser implementadas. A definição 
de outras medidas de minimização depende de cada caso concreto e devem ser incluídas no EIA de forma 
pormenorizada. As medidas de minimização apresentadas devem ser adaptadas à fase de Projecto de Execução e 
especificadas no mesmo. 

  

d) Identificação dos Riscos Ambientais associados ao Projecto 

O conteúdo do EIA deverá incluir um capítulo dedicado à análise de risco, que tem por objectivo a 
identificação dos potenciais riscos resultantes de eventuais acidentes que possam ocorrer durante as fases de 
construção e exploração da ETAR e a avaliação sumária da possibilidade de ocorrência dessas situações.  

No contexto desta análise, devem ser identificadas as causas que poderão levar à ocorrência de um 
determinado acontecimento e as potenciais consequências para o ambiente e para as populações. Com base nesta 
informação, devem ser descritos os meios disponíveis para a minimização desses mesmos riscos, permitindo 
efectuar uma eficaz gestão de risco.  

A necessidade de apresentar esta análise no âmbito do EIA surge do disposto no Anexo III do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que se refere, 
no ponto 7, à “descrição das medidas e das técnicas previstas para prevenir acidentes”. A Portaria n.º 330/2001, de 
2 de Abril, refere, na alínea f) do Anexo II (Normas Técnicas para a Estrutura do EIA), a necessidade de 
“identificação dos riscos ambientais associados ao projecto, incluindo os resultantes de acidentes, e descrição das 
medidas previstas pelo proponente para a sua prevenção”. 
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A análise de risco deve basear-se na informação disponível na fase de elaboração do EIA, o que implica 
que, para o caso de estudo prévio ou anteprojecto, esta análise tenha um carácter preliminar e indicativo. Em fase 
de Projecto de Execução deverá ser apresentado um estudo de carácter mais pormenorizado, incluindo um Plano 
de Emergência onde sejam indicadas todas as medidas a tomar em caso de acidente.  

Este Plano deverá indicar as situações de potencial risco ambiental, associadas a descargas não 
controladas para a atmosfera, água ou solo, resultantes de falhas, avarias, ou outras causas, incluindo uma 
descrição das medidas de prevenção, minimização e actuação em cada um dos cenários de risco que vierem a ser 
identificados, bem como directrizes para a sua correcta implementação, incluindo a formação dos operadores 
responsáveis. 

A presente análise de risco, englobada no EIA, deverá contemplar a identificação dos principais riscos 
para o homem e para o ambiente, a sua importância e as formas de minimizar ou eliminar o risco em causa. A 
metodologia seguida poderá passar pelos seguintes passos: 

1. Caracterização da situação de referência, de acordo com as características na ETAR em estudo e 
com as características do meio em que se pretende que seja implementada (identificação de 
potenciais fontes de risco externas, proximidade com habitações, instalações industriais, reservatórios 
e condutas de combustível, entre outros; avaliação da sismicidade da zona); 

2. Identificação das potenciais fontes de risco externas; 

3. Identificação dos riscos associados às operações desenvolvidas na ETAR, para a fase de construção 
e de exploração; 

4. Descrição das consequências para o ambiente e para as populações potencialmente afectadas; 

5. Identificação das medidas de prevenção e minimização aplicáveis aos riscos identificados. 

  

De acordo com a tipologia de projecto em análise, existem alguns riscos e medidas preventivas e/ou 
minimizadoras que podem ser salientadas. No Anexo II são apresentados alguns exemplos de factores de riscos, 
potenciais efeitos e as respectivas medidas aplicáveis, usualmente explorados numa análise de risco de uma ETAR. 
Estes exemplos possuem um carácter genérico e devem ser considerados sem prejuízo de outros que se venham a 
relevar necessários, com as devidas adaptações ao projecto específico em análise. 

Salienta-se que esta análise deve abordar todas as alternativas em estudo. 

 

 
3.2.6 Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental dos Impactes resultantes do Projecto 

 

O EIA na fase de estudo prévio ou anteprojecto deve conter directrizes para a elaboração do Plano de 
Monitorização, já que ainda não existem elementos suficientes para que seja mais detalhado – será apresentado 
com maior pormenor no RECAPE.  

O Plano de Monitorização é constituído por vários Programas de Monitorização, cada um deles referente a 
um factor ambiental que é necessário monitorizar. Estes programas devem ser estabelecidos de acordo com os 
impactes negativos mais significativos do projecto, previsíveis de ocorrerem nas fases de construção e exploração. 

Em anexo (Anexo III) são apresentados exemplos de Programas de Monitorização e de aspectos que 
estes devem ter em consideração, usualmente adoptados em projectos de ETAR. Salienta-se que a necessidade de 
programas de monitorização adicionais, ou a supressão de alguns dos expostos, se relaciona com as 
especificidades do projecto, que devem ser avaliadas de forma crítica. 

 

 

3.2.7 Lacunas Técnicas ou de Conhecimentos 
 

O EIA possui uma secção dedicada às eventuais lacunas de conhecimento ou insuficiências de 
informação que se tenham verificado importantes para a realização do estudo, afectando a sua profundidade. 
Devem ser explicadas as razões para a existência destas lacunas e a sua influência na qualidade do EIA. 

Para um EIA elaborado em fase de estudo prévio ou anteprojecto, é importante identificar os elementos 
em falta, já que há possibilidade de serem obtidos, nomeadamente na fase de monitorização, analisados e 
integrados na concepção do projecto. 
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3.2.8 Conclusões 
 

Esta última secção do Relatório Síntese do EIA deve incidir sobre as principais conclusões, evidenciando 
as questões mais relevantes e as mais controversas que possam implicar decisões a tomar em sede de AIA, 
incluindo as que se referem à escolha entre as alternativas. 

Devem ser apresentadas as principais características do ambiente afectado, os impactes mais 
significativos e os impactes residuais, as principais medidas sugeridas, assim como o resultado comparativo das 
alternativas estudadas. Sendo o EIA realizado em fase de estudo prévio, deverão ser identificados os estudos a 
realizar pelo proponente, de forma a pormenorizar as medidas de minimização e os programas de monitorização 
descritos no EIA, para a sua posterior inclusão no RECAPE. 

 
 
 
3.3 Resumo Não Técnico 

 

O RNT constitui um documento separado mas que integra o EIA, com elaboração e apresentação de 
carácter obrigatório. 

Na medida em que um EIA contém informação técnica apresentada com a inerente complexidade, o RNT 
têm por objectivo sumarizar e traduzir as informações constantes no EIA, de forma sintética e com linguagem não 
técnica, acessível e clara para a generalidade do público. Desta forma, constitui um importante veículo para a 
difusão da informação e para fomentar a participação do público interessado. 

Este documento deve conter um resumo do conteúdo mais relevante do EIA, ser completo mas não 
exaustivo, de leitura acessível e dimensão reduzida, e, sempre que possível, apoiado em gráficos e mapas. Os 
critérios para a sua elaboração e conteúdo são apresentados no Anexo III da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, 
que remete para o documento “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos não Técnicos”, 
publicados pelo IPAMB. 

Os aspectos mais importantes a focar, de acordo com a tipologia de projecto em análise, são: 

• Objectivos do projecto e identificação dos intervenientes; 
• Localização da ETAR, apoiada em mapa – caso tenham sido consideradas alternativas, apresentar a 

justificação para a selecção da localização proposta; 
• Objectivos da ETAR – população a servir, características das águas residuais a tratar e das águas 

residuais tratadas, características do meio receptor; 
• Descrição sucinta do tipo de tratamento e órgãos necessários; 
• Projectos associados (como interceptores e pontos de descarga); 
• Principais actividades a desenvolver na fase de construção e exploração; 
• Síntese das principais características do ambiente afectado; 
• Síntese dos principais efeitos do projecto e respectivas medidas de minimização associadas; 
• Principais medidas de monitorização e de gestão ambiental necessárias; 
• Síntese das principais conclusões. 

 

Recomenda-se a consulta do citado documento, “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação 
de Resumos não Técnicos”, onde são apresentados os critérios relevantes no que respeita à estrutura, conteúdo, 
linguagem e apresentação do RNT. 
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4. PÓS-AVALIAÇÃO – RECAPE 
 
4.1 Introdução 

 
A elaboração e apresentação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

(RECAPE) com a respectiva DIA constituem a primeira etapa da fase de pós-avaliação, que se inicia após a 
emissão de uma DIA favorável ou condicionalmente favorável, sempre que o procedimento de AIA ocorra em fase 
de estudo prévio ou anteprojecto. 

Tal como referido na respectiva legislação regulamentar, o RECAPE não pretende constituir um “EIA da 
fase de projecto de execução” mas sim uma forma de garantir que as condições estabelecidas na DIA foram 
integradas no Projecto de Execução e serão efectivamente implementadas. Especialmente porque a DIA foi emitida 
em fase de estudo prévio, alguns dos impactes analisados e das medidas de minimização e programas de 
monitorização propostos devem ser apresentados com maior detalhe. 

 A conformidade do projecto de execução com a DIA é alvo de avaliação pela entidade licenciadora ou 
competente para a autorização ou pela Autoridade de AIA, conforme estabelecido na DIA. Após ser declarada a 
conformidade do projecto de execução com a DIA, decorrem as fases subsequentes de pós-avaliação, com a 
realização de monitorizações e auditorias. Relativamente a esta fase subsequente, salienta-se a obrigatoriedade de 
apresentação de Relatórios de Monitorização, por parte do proponente, segundo as normas técnicas da Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril, Anexo V. 

 

4.2 Estrutura e Conteúdo do RECAPE 
 

As normas técnicas para a estrutura e conteúdo do RECAPE são descritas no Anexo IV da Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril. Com base nas designações apresentadas neste documento legal, o RECAPE estrutura-se 
em duas secções fundamentais, um Sumário Executivo e um Relatório específico de conformidade do projecto de 
execução. 

O Sumário Executivo consiste num resumo das informações constantes no RECAPE, os principais 
aspectos considerados e as principais conclusões, não devendo exceder as 10 páginas.  

O Relatório deve possuir a seguinte estruturação e conteúdo: 
 

I. Introdução: 

a) Identificação do projecto, do proponente e da entidade licenciadora ou competente para a autorização 
(para a tipologia de projectos em análise, a CCDR territorialmente competente); 

b) Identificação dos responsáveis pela elaboração do RECAPE; 

c) Apresentação dos objectivos, da estrutura e do conteúdo do RECAPE. 

II. Antecedentes e Conteúdo da DIA – resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, com a transcrição ou 
apresentação da DIA em anexo, e referindo os compromissos assumidos pelo proponente no EIA, 
nomeadamente no que respeita às medidas previstas para evitar, reduzir ou compensar os impactes 
negativos. 

III. Conformidade com a DIA: 

a) Descrição das características do projecto, incluindo as cláusulas do Caderno de Encargos, que 
asseguram a conformidade com a DIA; 

b) Descrição dos estudos e projectos complementares efectuados, necessários ao cumprimento das 
condições estabelecidas na DIA, para cada um dos descritores relevantes; 

c) Apresentação de um inventário das medidas de minimização a adoptar em cada fase 
(construção/exploração/desactivação), incluindo a respectiva descrição e calendarização; 

As medidas de minimização devem ser distinguidas entre medidas que obrigam à realização de 
estudos mais detalhados (a apresentar em anexo, medidas a integrar no Caderno de Encargos 
da Obra e da responsabilidade do empreiteiro, medidas de controlo, a apresentar no Plano de 
Acompanhamento Ambiental ou Plano de Gestão Ambiental de Obra); 

d) Apresentação de outras informações consideradas relevantes (estudos complementares, consulta de 
entidades, entre outras). 
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IV. Monitorização – apresentação de um Plano Geral de Monitorização, com uma descrição pormenorizada dos 
programas de monitorização a adoptar. Os programas devem incluir: 

i) Parâmetros a monitorizar; 

ii) Locais e frequência das amostragens ou registos, incluindo a análise do seu significado estatístico; 

iii) Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários; 

iv) Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da construção, do 
funcionamento ou da desactivação do projecto ou de outros factores exógenos ao projecto, 
procurando identificar os principais indicadores ambientais de actividade do projecto; 

v) Métodos de tratamento dos dados; 

vi) Critérios de avaliação dos dados; 

vii) Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos programas de 
monitorização; 

viii) Periodicidade dos relatórios de monitorização, respectivas datas de entrega e critérios para a decisão 
sobre a revisão do programa de monitorização. 

 

A DIA determina a elaboração de um conjunto de estudos e projectos complementares e a sua 
apresentação no RECAPE. A necessidade destes estudos decorre da impossibilidade de terem sido realizados 
anteriormente, dada a fase precoce do projecto, ou pelo facto de não terem sido incluídos no EIA e serem 
considerados pertinentes para análise. 

A definição dos estudos e projectos complementares a elaborar e apresentar pelo proponente dependem 
das características do projecto, dos elementos que necessitam de ser estudados com mais pormenor, dadas as 
especificidades da zona em que se insere o projecto e os elementos já apresentados com carácter definitivo. 
Contudo, apesar das características particulares, existem alguns elementos usualmente requeridos na DIA, dos 
quais é apresentada uma listagem exemplificativa em anexo (Anexo IV). 
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AANNEEXXOOSS  
 

Anexo I – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

Fase anterior à Construção 

1 Deve proceder-se à divulgação da construção do projecto 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 nas acessibilidades.  

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

3 Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na obra, relativas às normas e cuidados a ter no decorrer dos trabalhos, às acções 
susceptíveis de causarem impactes ambientais e as medidas de minimização a implementar. 

4 Sempre que possível, afectar à construção da ETAR pessoal residente na zona de influência do mesmo 
(nas freguesias e concelhos envolventes). 

5 A calendarização das obras deve ser feita de modo a reduzir os níveis de perturbação das espécies 
existentes na área, nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre 
genericamente entre o início de Abril e o fim de Junho. 

6 Elaboração de um Plano de Integração Paisagística para a ETAR, de forma a garantir o enquadramento 
paisagístico adequado (resultante da implementação do projecto de integração paisagística a 
desenvolver em simultâneo com o projecto de execução da ETAR), que garanta a atenuação das 
afectações associadas à presença da ETAR. 

Fase de Construção 

Deverá ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental (PGA) da Obra, onde conste o planeamento da execução de 
todos os aspectos da obra e onde sejam discriminadas as medidas de minimização a implementar, aquando da sua 
realização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Obra.  

Estes elementos poderão ser elaborados pelo proponente da obra e integrado no processo de concurso relativo à 
construção da empreitada ou ser elaborado pelo Consórcio na fase que anteceda o início da construção da ETAR, 
desde que previamente sujeito à aprovação do Dono da Obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do 
PGA comprometem o empreiteiro e o Dono da Obra a executar em obra todas as medidas de minimização 
identificadas. 

As seguintes medidas apresentadas devem ser incluídas no PGA a apresentar em fase de RECAPE, sempre que 
se verificar necessário e sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

7 A localização dos estaleiros e parques de materiais deve ser criteriosamente seleccionada – devem ser 
instalados no interior da área de intervenção, minimizando a afectação de outros terrenos, 
preferencialmente em áreas degradadas ou de solo inculto, em zonas de declive reduzido e acesso 
próximo, de forma a evitar a movimentação de terras e a abertura de acessos. Estes não se deverão 
localizar: 

- Em áreas pertencentes ao domínio hídrico; 
- A uma distância inferior a 50 m de linhas de água permanentes; 
- Nos perímetros de protecção das captações existentes; 
- Em áreas classificadas como RAN ou REN; 
- Em zonas onde seja necessário proceder à destruição de vegetação com estatuto de 
interesse ou protegida; 

- Em locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
- Em locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
- Na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
- Em zonas de protecção do património cultural. 
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8 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, por razoes de segurança, para 
minimizar a compactação dos solos e para salvaguardar eventuais estruturas existentes no exterior. 

Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

9 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. 

10 Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 
armazenamento em pargas, para posterior reutilização de áreas afectadas pela obra. 

11 Os resíduos de matéria vegetal resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente 
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. Deve evitar-se que sejam 
enterrados ou depositados onde possam provocar a degradação da qualidade da água. 

12 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.  

Escavações e Movimentação de terras 

13 Os trabalhos de terraplenagens e escavações devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de acções sobre a mesma área. 

14 Efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem revolvimento de solos, 
nomeadamente escavações e terraplenagens, que possam afectar o possível património arqueológico 
enterrado. 

15 Sempre que possível, planear 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. 

16 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 seu 
desmoronamento. 

17 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de 
modo a minimizar o volume de terras a transportar para fora da área de intervenção.  

18 Os produtos de escavação inaproveitáveis ou em excesso devem ser armazenados em locais com 
características adequadas para depósito. 

19 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados em local que não permita a contaminação dos aquíferos, pelas escorrências da 
precipitação, até ser encaminhado para destino final adequado. 

20 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. 

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

- Zonas adjacentes a qualquer linha de água ou linha de escoamento preferencial; 
- Zonas de infiltração elevada; 
- Áreas contíguas a casas e escolas, para evitar problemas de ruído e qualidade do ar que 
afectem a qualidade de vida das populações; 

- Quando ocorra uma previsível afectação de espécies arbóreas protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Terrenos pertencentes à RAN ou à REN; 
- Terrenos actualmente afectos à exploração agrícola. 
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22 Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a construção da 
plataforma, ter em consideração os seguintes aspectos para a selecção dos locais de empréstimo: 

- As terras de empréstimo deverão ser provenientes de localizações próximas do local de obra, 
para minimizar o número de viagens para o transporte até ao local de obra; 

- As terras de empréstimo não deverão ser provenientes de terrenos situados em áreas 
classificadas como RAN, REN, áreas com ocupação agrícola e zonas próximas de áreas 
habitadas; 

- Os terrenos não deverão estar localizados em zonas classificadas e/ou em vias de 
classificação do ponto de vista patrimonial, nem em zonas de interesse ecológico. 

Criação e Reabilitação de Acessos 

23 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. 

24 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. 

25 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. 

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

27 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. 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

28 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. 

29 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades 
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

30 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

31 Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

32 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. 

33 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 de solos e águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão 
de ruído. 

34 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. 

35 Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e com sistema de 
drenagem de escorrências. 

36 Proceder à pavimentação provisória das vias internas da ETAR, de forma a evitar o levantamento de 
poeiras através da circulação de veículos e maquinaria. 

37 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.  
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38 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. Deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos 
adequados a cada caso. 

39 Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, baseadas na utilização 
preferencial do betão armado, em alternativa à construção metálica, que seria muito menos isolante, 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. 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

40 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 LER, a 
definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 
diferentes fluxos de resíduos. 

41 Assegurar a existência de locais adequados para o armazenamento dos resíduos resultantes da obra, 
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor em matéria de gestão de 
resíduos. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas 
de água e zonas de máxima infiltração. 

42 Proibição de queimas a céu aberto de qualquer tipo de material residual da obra. 

43 Os resíduos sólidos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos sólidos urbanos deverão ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 
separação das fracções recicláveis. 

44 Os resíduos de construção e demolição equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) deverão ser 
triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subconsequentemente, valorizados. 

45 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. 

46 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. 

47 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 e combustíveis contaminem solos e recursos hídricos. Esta bacia 
de retenção deve possuir um separador de hidrocarbonetos. 

48 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 
recolha por operador licenciado. 

Fase posterior à Construção 

49 Após a conclusão dos trabalhos, proceder à desactivação total da área afecta à 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, com a reposição das condições existentes 
antes do início da obra. 

50 Efectuar a 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. 

51 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. 

52 

 

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afectados pelas obras de construção. 
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53 Após a conclusão das obras, e quando houver certeza de que esses locais não virão a ser novamente 
intervencionados, 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. 

54 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. 

55 Antes do início da exploração da ETAR deve ser elaborado e aprovado pela entidade competente o 
Regulamento de Descarga de Águas Residuais. 

Fase de Exploração 

56 Proceder a uma correcta gestão dos resíduos produzidos na ETAR, no que respeita ao seu 
armazenamento e destino final, com base num Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que serão 
tratados, valorizados ou eliminados em instalações devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito. 

57 Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos na ETAR, em local coberto e 
devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a contenção/retenção de eventuais 
escorrências/derrames. 

58 Assegurar o correcto armazenamento e manuseamento dos produtos químicos utilizados na ETAR (por 
exemplo, o cloreto férrico, caso este seja utilizado), nomeadamente através do seu armazenamento em 
tanques rodeados por bacias de retenção em betão, com capacidade igual ao volume armazenado, nos 
casos em que for necessário. 

59 Assegurar a minimização das quantidades finais de lamas produzidas através da optimização do 
processo de tratamento e da implementação de um sistema de gestão das quantidades de lamas 
produzidas. Por outro lado, assegurar a maximização da quantidade de lamas a valorizar. 

Nota: A valorização das lamas na agricultura só poderá ser efectuada mediante parecer positivo emitido 
pela Direcção Regional de Agricultura territorialmente competente e de acordo com as disposições do 
Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho. 

60 Proceder a uma adequada estabilização das lamas, de forma a diminuir a formação de odores. 

61 Garantir o isolamento adequado das cargas de transporte de lamas da ETAR. 

62 Assegurar que o tráfego de viaturas pesadas, utilizadas para o transporte de materiais para a ETAR e 
para condução de sub-produtos a destino final, é efectuado em trajectos que evitem incómodos para as 
populações, de preferência com percursos fora das localidades. Caso seja inevitável, o atravessamento 
de localidades deve ser o mais curto possível e efectuado a velocidade reduzida. 

63 Garantir que o equipamento utilizado cumpre as normas legais de funcionamento no que respeita às 
emissões sonoras, procedendo à sua manutenção periódica. 

64 Implementar sistemas de tratamento de odores, de forma a prevenir a possível ocorrência de fenómenos 
episódicos de poluição, nomeadamente para a remoção de H2S, e garantir o seu correcto 
funcionamento. 

65 Proceder à cobertura dos órgãos de tratamento com elevada taxa de emissão de odores. 

66 Caso se verifique a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população vizinha 
relativamente a odores emitidos pela ETAR, deve ser realizado um registo das mesmas e a definição de 
medidas e/ou estudos e análises a efectuar para avaliar a pertinência das reclamações e a 
incomodidade associada a esses odores. 

67 Instalar sistemas de alarme e detecção de situações de funcionamento anómalo do equipamento e da 
afluência de caudais com cargas poluentes muito elevadas. 

68 Programação adequada da paragem da ETAR em situações de grandes manutenções e implementação 
de medidas adequadas, assegurando a optimização das condições de exploração da ETAR nestes 
períodos. 
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69 Definição dos procedimentos a implementar nas situações de paragem acidental de equipamentos, 
assegurando a optimização das condições de exploração da ETAR nestes períodos. 

70 Após a entrada em funcionamento da ETAR e após a conclusão de outros projectos, como emissários e 
interceptores eventualmente previstos, com a ligação da descarga de todos os efluentes industriais e 
domésticos, deve ser efectuada a limpeza e desassoreamento da linha de água receptora, bem como 
das linhas de água afluentes, além da revegetação, nos locais em que seja possível, das margens, com 
espécies adequadas, nomeadamente espécies ripícolas. 

71 Colocação de uma cortina arbórea densa na envolvente da ETAR, inserida no projecto geral de arranjo 
paisagístico da área da ETAR, de forma a minimizar o impacte visual e a dispersão de odores, nos 
aglomerados envolventes. 
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Anexo II – ANÁLISE DE RISCO 
 

Factores de risco Potenciais Efeitos 
Medidas de prevenção/minimização 

aplicáveis 

Fase de Construção 

Derrame de óleos, combustíveis e 
outros produtos poluentes na zona de 
obra e estaleiros 

Eventual contaminação dos solos e/ou 
águas subterrâneas e superficiais 

Adequada implementação do estaleiro e 
de medidas de gestão ambiental 
durante a sua exploração 

Existência de substancias químicas 
inflamáveis no estaleiro, armazenadas 
de forma inadequada 

Incêndio ou explosão 
Controlo adequado dos materiais 
armazenados e implementação de 
medidas de gestão do estaleiro 

Fase de Exploração 

Desvio da qualidade e quantidade dos 
caudais afluentes à ETAR, face às 
bases de dimensionamento 

Eventual influência no nível de 
tratamento, com efeitos na qualidade da 
água tratada 

Implementação de um Plano de 
Monitorização do caudal afluente; 
Introdução de sistema de detecção e 
alarme de situações de elevadas cargas 
poluentes 

Rotura ou danificação dos órgãos de 
tratamento 

Eventuais efeitos negativos na 
qualidade do efluente descarregado; 
Eventuais fugas de efluente não tratado 

Adequado dimensionamento das 
estruturas de betão 

Falha de energia eléctrica 

Eventuais efeitos negativos na 
qualidade do meio receptor;  
Eventual descarga de efluente não 
tratado ou sem a qualidade necessária 

Existência de grupo gerador de 
emergência ou outras fontes de energia 
que garantam o funcionamento (total ou 
parcial) das instalações da ETAR 

Paragem momentânea ou avaria dos 
equipamentos do processo de 
tratamento 

Eventuais efeitos negativos na 
qualidade do meio receptor;  
Eventual descarga de efluente não 
tratado 

Programação adequada da paragem da 
ETAR para efeitos de grandes 
manutenções e implementação das 
medidas adequadas; 
Definição prévia dos procedimentos a 
implementar nas situações de paragem 
acidental de equipamentos; 
Existência de sistema de retenção de 
efluente não tratado 

Avaria na linha de tratamento de odores 
Emissão de odores e incomodidade da 
população próxima da ETAR 

Implementação de sistemas de 
detecção e alerta; 
Monitorização dos valores emitidos 

Armazenamento de substâncias 
químicas inflamáveis; 
Formação de concentrações elevadas 
de compostos odoríferos  

Incêndio ou explosão; 
Formação de atmosferas tóxicas ou 
explosivas  

Verificação periódica dos equipamentos; 
Colocação de sistemas de detecção de 
fugas nos tanques de armazenamento 
de substâncias químicas; 
Colocação de um sistema de detecção 
e alarme de gás sulfídrico; 
Manutenção de uma taxa de renovação 
do ar adequada, com a colocação de 
um ventilador de reserva nas zonas com 
maior possibilidade de formação de 
atmosferas perigosas; 

Fuga de biogás proveniente do 
processo de digestão anaeróbia e 
armazenamento em gasómetros; fuga 
de gás natural (quando aplicável) 

Risco de explosão, em condições de 
pressão excessiva 

Colocação de um sistema de detecção 
e alarme de misturas explosivas no 
edifício dos gasómetros; 

Derrame de lamas e reagentes ou 
outros produtos químicos no interior ou 
no exterior das instalações da ETAR  

Eventual contaminação de solos e/ou 
águas subterrâneas e superficiais 

Adequado condicionamento das cargas 
transportadas 

Presença de outras unidades industriais 
nas imediações do local de implantação 
da ETAR 

Eventual incêndio, explosão ou outro 
acidente nestas unidades industriais 
que possa afectar o funcionamento da 
ETAR (incêndios, explosões, 
deficiências no tratamento, entre outros) 

Elaboração de um Plano de Emergência 
em colaboração com as outras 
unidades;  
Realização de simulacros; 
Determinação de medidas preventivas 
conjuntas 
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Anexo III – PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

1 Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Apresentar um plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, com o objectivo de controlar a evolução 
da qualidade e quantidade das águas subterrâneas, detectar a eventual presença de rupturas e minimizar os seus 
efeitos. Deverão ser consideradas as seguintes orientações: 

• Implementação de uma rede de piezómetros na zona envolvente ao local de implantação da ETAR, 
a montante e a jusante do ponto de descarga e em pontos ao longo do emissário; 

• Locais de monitorização: rede de piezómetros instalada e pontos de captação existentes na área 
envolvente; 

• A monitorização deve ser realizada durante a fase de construção e de exploração, com definição da 
frequência de amostragem adequada para cada uma das fases. 

2 Plano de Monitorização da Qualidade das Águas Superficiais 

Apresentar um plano de monitorização da qualidade da água superficial na zona de influência da descarga do 
efluente tratado e um plano de monitorização da qualidade 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: 

2.1 Plano de monitorização da qualidade da água do meio receptor 

• Realização de uma campanha de amostragem e análises num ponto (ou vários pontos) 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; 

• Os dados obtidos devem ser analisados tendo em consideração o período do ano e as condições 
climatéricas aquando da colheita, com o registo de todas as situações anómalas aquando da 
colheita das amostras. Devem também ser contempladas as situações de descargas acidentais ou 
de emergência. 

2.2 Plano de monitorização da qualidade do afluente à ETAR e do efluente tratado 

• 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 no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, relativos aos objectivos de qualidade das águas superficiais e a substâncias perigosas, no 
Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, caso se aplique, e outros parâmetros que venham a ser 
estabelecidos na licença de descarga.  

3 Plano de Monitorização da Qualidade do Ar 

Apresentar um plano de monitorização da qualidade do ar, através da monitorização de compostos odoríferos e 
das emissões gasosas do sistema de cogeração (caso este integre a ETAR), para a fase de exploração do 
projecto. 

3.1 Plano de monitorização de compostos odoríferos 
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• Efectuar uma monitorização da intensidade de odores, durante o primeiro ano de funcionamento da 
ETAR e com periodicidade adequada (por exemplo, trimestralmente). As medições devem ser 
realizadas junto às habitações ou aglomerados populacionais mais próximos da ETAR; 

• 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). 

3.2 Plano de monitorização das emissões gasosas do sistema de cogeração 

• Monitorização de parâmetros poluentes 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. Deve igualmente ser dado cumprimento a estes aspectos, caso o sistema de cogeração 
em questão venha a utilizar como combustível o gás natural;  

• No primeiro ano de laboração, a monitorização será realizada em duas campanhas, com um 
intervalo mínimo de 2 meses, para que, em função dos resultados obtidos, se possa definir o regime 
de monitorização a aplicar posteriormente;  

• 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. 

4 Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Apresentar um plano de monitorização do ambiente sonoro, tendo em consideração 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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 Anexo IV – EXEMPLOS DE ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE DE RECAPE 
 

Apresentação de: 
1 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Plano de Gestão Ambiental da obra), que inclua todas 

as acções e medidas ambientais que o empreiteiro tenha que cumprir durante a execução da obra. 

2 Plano de Gestão Ambiental (PGA), que inclua todas as acções e medidas ambientais decorrentes da 
exploração decorrentes da exploração da ETAR que o operador tenha que cumprir.  

Este plano deve incluir os procedimentos operativos para situações de funcionamento deficiente da 
ETAR – Plano de Emergência. 

3 Plano de Gestão de Resíduos para as fases de construção e exploração. 

Este plano deve incluir informação sobre a sua gestão temporária e o destino final das terras/materiais 
sobrantes (incluindo resíduos vegetais). 

4 Plano de Gestão de Lamas, que deve incluir os seguintes aspectos: 

• Composição e características das lamas, incluindo teor de humidade, teor de matéria orgânica, 
indicadores de metais pesados, patogénicos e elementos químicos que possam ser inibidores do 
desenvolvimento das culturas; 

• Quantidade de lamas produzidas; 
• Quantidade de lamas destinada à agricultura, locais previstos de utilização das mesmas e 

apresentação dos respectivos pareceres da Direcção Regional de Agricultura e CCDR; 
• Quantidade de lamas escoadas para outros destinos e suas localizações; 
• Frequência e situações em que deve ser efectuada a caracterização das lamas. 

5 Plano de Integração Paisagística para a área de implantação da ETAR, tendo em conta a necessidade 
de minimizar o impacte visual desta infra-estrutura e enquadrar o novo elemento na paisagem 
envolvente, considerando os seguintes aspectos: 

• Materiais a utilizar nos revestimentos exteriores; 
• Construção de uma cortina arbórea/arbustiva (composta por elementos da flora autóctone e folha 

persistente) em redor do perímetro da ETAR. 
6 Traçado definitivo do emissário final de descarga do efluente final e respectiva avaliação de impactes e 

medidas de minimização a implementar, caso não tenha sido apresentado no EIA. 

7 Análise e avaliação aprofundadas de riscos e consequências de eventuais acidentes, medidas de 
prevenção, protecção e intervenção a adoptar – apresentação de um Plano de Emergência. 

8 Mapeamento de ruído, com a estimativa dos níveis sonoros gerados pelo projecto, na fase de 
construção e exploração, junto dos receptores sensíveis previstos/existentes, caso não tenha sido 
apresentado na caracterização da situação de referência do EIA. 

9 Projecto do Sistema de Cogeração – características técnicas, indicação da potência térmica, altura das 
chaminés, regime de monitorização aplicável, análise de conformidade da instalação com a legislação 
em vigor. Devem ser avaliados os impactes decorrentes do sistema e indicação das medidas de 
minimização com o detalhe adequado. 

10 Resultados da prospecção arqueológica das áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, 
áreas de empréstimo, entre outras), caso se situem fora das zonas prospectadas pelo EIA. 

11 Projecto da rede de piezómetros a instalar na área de projecto, necessários para a monitorização a 
evolução da qualidade e quantidade dos recursos hídricos subterrâneos. Devem ser instalados 
piezómetros a montante e a jusante da ETAR, na direcção do fluxo subterrâneo e em pontos 
estratégicos ao longo do emissário de descarga. 
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Lista de Verificação para a Análise da Conformidade de EIA de Projectos de ETAR 

Fase de Estudo Prévio ou de Anteprojecto 
 
 
Metodologia para a utilização da Lista de Verificação: 

1. Analisar o EIA, de forma breve e geral, de forma a conhecer a sua organização; 

2. Decidir, para cada questão apresentada, a sua relevância no contexto do projecto em análise – na 3ª coluna da 
tabela, “Informação Relevante?”, indicar “Sim” ou “Não”; 

3. Se uma questão for considerada relevante, analisar o EIA com maior detalhe e fazer uma apreciação da 
informação apresentada – na 4ª coluna da tabela, “Apreciação”, classificar a informação em “Suficiente” ou 
“Insuficiente”; 

4. Se a informação for considerada suficiente, deve ser referido se esta se encontra completa ou aceitável – na 5ª 
coluna, “Observações”; 

5. Se a informação for considerada insuficiente, deve ser referida a informação adicional necessária – na 5ª 
coluna, “Observações”; 

6. Nas linhas com indicação “Outros aspectos”, deve ser introduzida informação adicional considerada relevante 
para a avaliação, face às especificidades do projecto; 

7. Face à informação classificada de relevante e insuficiente, deve ser analisada a sua importância para a 
avaliação do EIA – deve ser declarada a desconformidade do EIA caso se detectem vários aspectos cuja total 
ou parcial omissão compromete a sua apreciação e a avaliação do projecto, a ser realizada na fase seguinte à 
da conformidade (o número de critérios a considerar dependerá da relevância da informação insuficiente ou em 
falta). 

  

II  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

1.1 Estão identificados o projecto, a fase em que se 
encontra, o proponente e o projectista? 

   

1.2 Está identificada a entidade licenciadora ou competente 
para a autorização? 

   

1.3 Estão identificados os responsáveis pela elaboração do 
EIA e está indicado o período da sua elaboração? 

   

1.4 Estão referidos os eventuais antecedentes do EIA, 
nomeadamente a eventual proposta de definição do 
âmbito e respectiva deliberação da comissão de 
avaliação? 

   

1.5 Está indicada a metodologia seguida para a elaboração 
do EIA e é apresentada uma descrição geral da sua 
estrutura? 

   

 

IIII  ––  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  EE  JJUUSSTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEECCTTOO  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

2.1 Estão descritos os objectivos e necessidade do projecto 
de ETAR, nomeadamente: 

   

a) A indicação da possível localização da ETAR, 
populações servidas, nível de atendimento e de 
tratamento pretendido?  

   

b) A apresentação de elementos justificativos, de acordo 
com: o cumprimento dos níveis de atendimento 
nacionais e/ou objectivos a nível regional; as 
características do meio receptor (sensível, menos 
sensível ou normal); a situação existente na zona 
servida e principais impactes inerentes; as infra-
estruturas existentes e a necessidade da sua renovação 
ou optimização? 

   



 

Lista de Verificação para a Análise da Conformidade de EIA de Projectos de ETAR 

 

2 

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

2.2 Estão indicados os antecedentes do projecto e sua 
conformidade com os instrumentos de gestão territorial 
existentes e em vigor, nomeadamente: 

   

a) A apresentação, e justificação da elaboração, de 
estudos, projectos, pareceres, entre outros documentos, 
com interesse ou influência no actual projecto e 
anteriores a este? 

   

b) A identificação de eventuais constrangimentos à 
implantação do projecto, presentes nos instrumentos de 
gestão territorial aplicáveis e em vigor? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

 

IIIIII  ––  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEECCTTOO  EE  DDAASS  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  CCOONNSSIIDDEERRAADDAASS  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

Localização e Enquadramento do Projecto 

3.1 É apresentada a localização proposta para a 
implantação da ETAR (ou localizações alternativas), de 
acordo com os respectivos limites administrativos e em 
base cartográfica a escala adequada? 

   

3.2 Estão indicadas as áreas sensíveis, do ponto de vista 
ecológico e patrimonial, situadas nos 
concelhos/freguesias afectados e respectiva cartografia, 
sobreposta com as alternativas de localização em 
análise? 

   

3.3 Estão indicados os Planos de Ordenamento do Território 
em vigor e classes de espaço afectadas, com base em 
cartografia à escala adequada, sobreposta com as 
alternativas de localização em análise? 

   

3.4 Estão indicadas as condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública, sob base cartográfica à 
escala adequada? 

   

3.5 Estão indicados os equipamentos e infra-estruturas 
relevantes potencialmente afectados, sob base 
cartográfica à escala adequada? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

Caracterização do Projecto 

 • Bases de dimensionamento da ETAR 

3.6 É apresentada uma estimativa da população a servir, no 
ano de início de exploração e no horizonte de projecto, e 
respectiva justificação? 

   

3.7 É apresentada uma estimativa da contribuição industrial, 
agro-industrial, pecuária ou proveniente de outras 
instalações, caso exista? 

   

3.8 É apresentada a caracterização qualitativa e quantitativa 
dos efluentes a admitir na ETAR (por fracção e no total)? 

   

3.9 É apresentada a caracterização do sistema de drenagem 
(rede de colectores a ligar à ETAR), actual e previsível 
no futuro? 
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N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

 • Descrição do processo de tratamento da ETAR 

3.10 É indicado o sistema de tratamento da fase líquida, 
incluindo a justificação técnica e ambiental das opções 
seleccionadas, a apresentação dos aspectos específicos 
das soluções propostas a as bases de dimensionamento 
da linha de tratamento? 

   

3.11 É indicado o sistema de tratamento da fase sólida, 
incluindo a justificação técnica e ambiental das opções 
seleccionadas, a apresentação dos aspectos específicos 
das soluções propostas a as bases de dimensionamento 
da linha de tratamento?  

   

3.12 É indicado o tratamento e destino final das lamas 
produzidas, incluindo a justificação das alternativas e 
opções seleccionadas? 

   

3.13 É indicado o sistema de tratamento de odores, incluindo 
a justificação das opções seleccionadas, características 
técnicas, níveis de remoção de compostos odoríferos? 

   

3.14 São indicados os sistemas de “by-pass” e de descargas 
de emergência? 

   

 • Objectivos de qualidade do efluente tratado 

3.15 São apresentadas as características do efluente tratado 
à saída da ETAR, de acordo com as disposições legais 
em vigor e com as características do meio receptor? 

   

 • Descarga do efluente tratado no meio receptor 

3.16 É indicado o percurso e extensão do emissário de 
descarga, incluindo a justificação da sua localização? 

   

3.17 É indicada a localização dos pontos de descarga do 
efluente tratado e os critérios justificativos da sua 
escolha? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

Construção, Exploração e Desactivação da ETAR 

 • Caracterização geral da fase de construção 

3.18 São indicadas as actividades previstas para a fase de 
construção, fazendo referência aos seguintes aspectos, 
entre outros relevantes: 

   

a) Áreas afectadas pelos estaleiros, localizadas em 
mapa? 

   

b) Áreas a desmatar e decapar?    
c) Volumes de terras movimentados?    
d) Volume de tráfego previsto?    
e) Postos de trabalho estimados?    

     
     
3.19 São indicados os materiais consumidos, incluindo 

quantidades, formas de fornecimento e condições de 
armazenamento? 

   

3.20 É indicada a energia consumida, incluindo fonte ou 
fornecimento, quantidades, eventual armazenamento e 
utilização? 

   

3.21 São indicados os efluentes produzidos, incluindo as 
respectivas fontes, características, quantidades, 
condições e locais de armazenamento, eventual 
tratamento e destino final? 

   

3.22 São indicados os resíduos produzidos, incluindo as 
respectivas fontes, tipologia e classificação (de acordo 
com a sua perigosidade), quantidades, condições de 
armazenamento e destino final? 
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N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

3.23 São indicadas as emissões produzidos, incluindo as 
respectivas fontes, características, tipo de tratamento e 
destino final dos eventuais sub-produtos do seu 
tratamento? 

   

3.24 São indicadas as fontes de produção e níveis de ruído e 
de vibração previstos? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

 • Caracterização geral da fase de exploração 

3.25 São indicadas as actividades previstas na fase de 
exploração? 

   

3.26 São indicados os materiais consumidos, nomeadamente 
água, reagentes e produtos químicos diversos, incluindo 
quantidades, formas de fornecimento e condições de 
armazenamento? 

   

3.27 É indicada a energia utilizada e produzida, incluindo 
fonte ou fornecimento, quantidades, eventual 
armazenamento e utilização? 

   

3.28 São indicados os efluentes, resíduos e emissões 
produzidos, incluindo respectivas fontes, tipologia e 
classificação, quantidades, condições de 
armazenamento, tratamento e destino final previsto? 

   

3.29 São indicadas as fontes de emissão e níveis de ruído e 
de vibração previstos? 

   

3.30 São indicados os sistemas de segurança previstos?    
3.31 É indicada uma estimativa da produção prevista de 

águas de serviço, incluindo quantidades, tipo de 
tratamento e utilizações? 

   

3.32 São indicados os meios humanos a afectar?    
 Outros aspectos: 

 
   

  
 

   

 • Caracterização geral da fase de desactivação 

3.33 É indicada a situação previsível para as infra-estruturas 
existentes e a construir, após o horizonte de projecto? 

   

3.34 São indicadas as actividades a desenvolver e os meios 
de previsível afectação na fase de desactivação da 
ETAR? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

Descrição de Alternativas 

3.35 É apresentada uma sistematização das alternativas 
consideradas – de localização da ETAR, de sistemas de 
tratamento, especificidades técnicas do seu 
funcionamento, destino dos resíduos produzidos 
(nomeadamente, as lamas), entre outras? 

   

3.36 As alternativas apresentadas são realistas e constituem 
verdadeiras alternativas ao projecto? 

   

3.37 As alternativas seleccionadas são devidamente 
justificadas, do ponto de vista geográfico, tecnológico, 
ambiental, entre outros?  

   

 Outros aspectos: 
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N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

Projectos Complementares ou Subsidiários 

3.38 É apresentada a caracterização dos projectos 
associados e complementares, que poderão incluir, entre 
outros: 

   

a) Acessos viários – justificação da sua construção, 
localização e extensão? 

   

b) Construção de interceptores e redes de drenagem – 
apresentação das suas extensões, características e 
troços construídos, a construir e a modificar? 

   

c) Captações de água – localização, profundidade, caudal 
extraído? 

   

d) Linhas de energia eléctrica e outras formas de 
fornecimento de energia – localização, extensão e 
características? 

   

e) Estações de pré-tratamento de efluentes – instalações 
industriais servidas, tipo e nível de tratamento dos 
efluentes? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

Programação Temporal 

3.39 É apresentada uma calendarização das principiais 
actividades durante a fase de construção, com indicação 
da data prevista para o início da obra, para o início da 
exploração da ETAR e o seu horizonte de projecto? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

 

IIVV  ––  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  AAMMBBIIEENNTTEE  AAFFEECCTTAADDOO  PPEELLOO  PPRROOJJEECCTTOO  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

4.1 É apresentada uma hierarquização dos factores 
ambientais mais significativos, que deverão ser 
abordados com maior pormenor? 

   

4.2 É apresentada uma caracterização do Clima, 
nomeadamente através de: 

   

a) Caracterização climática da área em estudo, com base 
em informação disponível para uma estação 
climatológica próxima? 

   

b) Análise de dados de temperatura, humidade, 
precipitação, evaporação, estabilidade atmosférica, 
regime de ventos, entre outros relevantes? 

   

c) Caracterização microclimática do local (caso se verifique 
necessário)? 

   

4.3 É apresentada uma caracterização da Geologia, 
Geomorfologia, Geotecnia e Sismicidade, 
nomeadamente através de: 

   

a) Caracterização geológica e geomorfológica do local de 
implantação da ETAR? 

   

b) Enquadramento geotectónico da área de estudo 
(inventariação e localização das falhas referenciadas na 
região em estudo)? 

   

c) Análise da existência de recursos geológicos e valores 
geológicos de interesse na zona de implementação da 
ETAR? 
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N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

d) Estudo de prospecção geotécnica, com o resultado dos 
ensaios laboratoriais e a caracterização geomecânica 
das formações existentes no local? 

   

e) Caracterização sismológica da área de estudo?    
4.4 É apresentada uma caracterização dos Recursos 

Hídricos Superficiais, nomeadamente através de: 
   

a) Caracterização da bacia hidrográfica e sub-bacias onde 
se insere a área do projecto? 

   

b) Caracterização hidrológica das linhas de água 
potencialmente afectadas pelo projecto? 

   

c) Indicação das áreas inundáveis e cotas máximas (para 
períodos de retorno de 25 e 100 anos)? 

   

d) Estudo da hidrodinâmica do meio receptor, com a 
dispersão dos poluentes a partir do ponto de descarga, 
sempre que necessário? 

   

e) Indicação dos usos da água a montante e a jusante do 
ponto de descarga das águas residuais? 

   

f) Levantamento das fontes de poluição das águas 
superficiais da área em estudo e análise da interacção 
na qualidade dos recursos hídricos superficiais? 

   

g) Resultados de análises à qualidade das águas 
superficiais (incluindo localização e características dos 
pontos de amostragem e metodologias utilizadas)? 

   

4.5 É apresentada uma caracterização dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos, nomeadamente através de: 

   

a) Identificação das massas de água subterrâneas na área 
em estudo? 

   

b) Inventariação da informação hidrogeológica da área de 
estudo? 

   

c) Identificação os pontos de captação de água 
subterrânea na envolvente da área em estudo e 
respectivos perímetros de protecção? 

   

d) Análise da vulnerabilidade à contaminação dos sistemas 
aquíferos na envolvente da área em estudo? 

   

e) Inventariação das fontes de poluição das águas 
subterrâneas da área de estudo? 

   

f) Resultados de análises à qualidade da água 
subterrânea? 

   

4.6 É apresentada uma caracterização dos Solo e Usos do 
Solo, nomeadamente através de: 

   

a) Caracterização das unidades litológicas e dos tipos de 
solos da área do projecto? 

   

b) Caracterização da capacidade de uso do solo da área do 
projecto? 

   

c) Caracterização da ocupação do solo (com base em 
Cartas de Ocupação do Solo, informações do PDM, 
fotografia aérea e reconhecimento do local? 

   

4.7 É apresentada uma caracterização da Ecologia, 
nomeadamente através de: 

   

a) Identificação das Áreas Protegidas, sítios da Rede 
Natura 2000 e outras áreas de interesse ecológico, na 
envolvente da localização do projecto, e respectiva 
localização em cartografia à escala adequada? 

   

b) Identificação dos habitats existentes na área em estudo, 
destacando o seu estatuto de conservação? 

   

c) Levantamento das espécies florísticas e faunísticas 
existentes na área de projecto e sua envolvente? 

   

d) Identificação das espécies florísticas e faunísticas 
ameaçadas ou protegidas, e respectivo estatuto de 
conservação? 

   

4.8 É apresentada uma caracterização da Qualidade do Ar, 
nomeadamente através de: 
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N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

a) Identificação das fontes de poluição atmosférica, fixas e 
móveis, na zona envolvente à localização da ETAR? 

   

b) Caracterização das emissões de poluentes existentes na 
área envolvente? 

   

c) Identificação das estações de monitorização com 
influência na área de estudo e apresentação dos dados 
existentes da qualidade do ar? 

   

4.9 É apresentada uma caracterização do Ambiente 
Sonoro e Vibrações, nomeadamente através de: 

   

a) Zonamento acústico da zona em estudo (análise da 
Carta de Ruído, caso exista, e classificação de acordo 
com o Regulamento Geral de Ruído)? 

   

b) Identificação das fontes sonoras e de vibração na 
envolvente da área de projecto? 

   

c) Caracterização acústica da área de estudo, com os 
resultados de medições realizadas junto aos receptores 
sensíveis identificados? 

   

4.10 É apresentada uma caracterização do Ordenamento do 
Território, nomeadamente através de: 

   

a) Identificação dos instrumentos de gestão territorial em 
vigor na área em estudo? 

   

b) Classificação do uso do solo definido nos respectivos 
instrumentos de gestão territorial, para a área em 
estudo? 

   

c) Levantamento das condicionantes, servidões 
administrativas e restrições de uso existentes na área 
afectada pelo projecto? 

   

4.11 É apresentada uma caracterização da Paisagem, 
nomeadamente através de: 

   

a) Identificação e descrição das unidades de paisagem 
existentes na área do projecto e envolvente? 

   

b) Caracterização paisagística da área afectada pelo 
projecto, incluindo a identificação de áreas com maior ou 
menor qualidade visual e capacidade de absorção 
visual? 

   

4.12 É apresentada uma caracterização do Património 
Cultural, nomeadamente através de: 

   

a) Inventariação dos elementos patrimoniais, 
arquitectónicos, arqueológicos e etnográficos, na área 
em estudo e sua envolvente, e respectivo registo 
cartográfico? 

   

b) Caso se demonstre necessário, é apresentado o 
Relatório de Trabalhos Arqueológicos? 

   

4.13 É apresentada uma caracterização da Sócio-Economia 
e Acessibilidades, nomeadamente através de: 

   

a) Identificação dos receptores sensíveis ou potencialmente 
sensíveis – localização em cartografia adequada e 
indicação das respectivas distâncias ao local de 
implantação do projecto? 

   

b) Análise de aspectos demográficos da população da 
região afectada pelo projecto? 

   

c) Caracterização da estrutura económica da população, 
principais actividades económicas e sua importância na 
sócio-economia local? 

   

d) Caracterização da qualidade de vida da população, 
nomeadamente através da indicação do nível de 
atendimento da população servida com sistemas de 
saneamento para a região em estudo? 

   

e) Identificação das áreas habitacionais existentes e 
previstas na envolvente da área em estudo e indicação 
das respectivas distâncias ao local de implantação do 
projecto? 

   



 

Lista de Verificação para a Análise da Conformidade de EIA de Projectos de ETAR 

 

8 

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

f) Identificação e caracterização de áreas industriais 
existentes e previstas? 

   

g) Enquadramento e caracterização geral da rede viária 
regional? 

   

h) Identificação dos acessos existentes para o local de 
implementação do projecto? 

   

i) Caracterização das condições de circulação nas 
principais vias de acesso aos locais propostos para a 
implementação da ETAR? 

   

4.14 As informações apresentadas são suficientes para 
determinar os impactes do projecto? 

   

4.15 Os métodos utilizados para a caracterização do 
ambiente afectado são adequados? 

   

4.16 É apresentada a evolução previsível no ambiente 
afectado, na ausência do projecto? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

 

VV  ––  IIMMPPAACCTTEESS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  EE  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  MMIITTIIGGAAÇÇÃÃOO  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

Identificação e Descrição dos Potenciais Impactes 

5.1 Os potenciais impactes do projecto encontram-se 
adequadamente identificados, descritos e 
caracterizados, para as diferentes fases do projecto, 
nomeadamente no que respeita aos seguintes factores 
ambientais: 

   

a) • Geologia, geomorfologia, geotecnia e sismicidade?     

b) • Recursos hídricos superficiais?    

c) • Recursos hídricos subterrâneos?    

d) • Solo e usos do solo?    

e) • Ecologia?    

f) • Qualidade do ar?    

g) • Ambiente sonoro e vibrações?    

h) • Ordenamento do território?    

i) • Paisagem?    

j) • Património cultural?    

k) • Sócio-economia e acessibilidades?    

5.2 A abordagem metodológica utilizada permite identificar e 
avaliar correctamente os impactes, incluindo a sua 
importância e magnitude relativa? 

   

5.3 São indicados os tipos de informação utilizada e 
respectivas fontes? 

   

5.4 São indicados os métodos utilizados na recolha e 
tratamento da informação? 

   

5.5 São apresentados os critérios para a avaliação do 
significado dos impactes? 

   

5.6 São apresentadas as dificuldades e incertezas 
associadas à previsão dos impactes? 

   

5.7 É apresentada uma síntese dos impactes residuais?    
 Outros aspectos: 
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N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

  
 

   

Análise de Impactes Cumulativos 

5.9 Os impactes cumulativo estão devidamente identificados 
e caracterizados? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

Descrição das Medidas de Minimização 

5.10 As medidas que visam evitar, reduzir e compensar os 
potenciais impactes negativos, e potenciar os eventuais 
impactes positivos, encontram-se adequadamente 
descritas, para os factores ambientais: 

   

a) • Geologia, geomorfologia, geotecnia e sismicidade?     

b) • Recursos hídricos superficiais?    

c) • Recursos hídricos subterrâneos?    

d) • Solo e usos do solo?    

e) • Ecologia?    

f) • Qualidade do ar?    

g) • Ambiente sonoro e vibrações?    

h) • Ordenamento do território?    

i) • Paisagem?    

j) • Património cultural?    

k) • Sócio-economia e acessibilidades?    

5.11 As medidas propostas para a minimização dos impactes 
estão claramente enunciadas, não são redundantes e 
são previsivelmente eficazes? 

   

5.12 As medidas de minimização apresentadas estão 
devidamente justificadas e claras para o proponente? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

Identificação dos Riscos Ambientais associados ao Projecto 

5.13 É apresentada uma análise dos riscos ambientais 
associados à construção e exploração da ETAR? 

   

5.14 A análise de risco encontra-se adaptada às 
especificidades do projecto, da área envolvente e à fase 
de elaboração do EIA? 

   

 Outros aspectos: 
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VVII  ––  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDOOSS  IIMMPPAACCTTEESS  RREESSUULLTTAANNTTEESS  DDOO  PPRROOJJEECCTTOO  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

6.1 São indicados os programas de monitorização 
necessários, nomeadamente para os factores 
ambientais: 

   
 

a) Recursos hídricos subterrâneos?    
b) Qualidade das águas superficiais do meio receptor?    
c) Qualidade do afluente à ETAR e do efluente tratado?     
d) Qualidade do ar – compostos odoríferos?    
e) Ambiente sonoro?    

6.2 Os planos de monitorização justificam-se e são 
concretizáveis? 

   

6.3 A informação apresentada nos programas de 
monitorização é adequada à fase em que o EIA é 
apresentado (anteprojecto ou estudo prévio)? 

   

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

 
VVIIII  ––  LLAACCUUNNAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  OOUU  DDEE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

7.1 São identificadas eventuais lacunas de conhecimento ou 
insuficiências de informação verificadas na realização do 
EIA? 

   

7.2 As lacunas existentes são devidamente justificadas?    

 Outros aspectos: 
 

   

  
 

   

 
VVIIIIII  ––  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

8.1 São apresentadas as principais conclusões do EIA, 
evidenciando as questões mais relevantes e as mais 
controversas, assim como as que se referem à escolha 
entre as alternativas? 

   

8.2 São identificados os estudos a realizar pelo proponente, 
de forma a pormenorizar as medidas de mitigação e os 
programas de monitorização descritos no EIA, para a 
sua posterior inclusão no RECAPE? 

   

 Outros aspectos: 
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IIXX  ––  RREESSUUMMOO  NNÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCOO  

N.º Aspecto a analisar 
Informação 
Relevante? 

(S/N) 

Apreciação 
(Suf/Insuf) 

Observações 

9.1 O RNT possui uma linguagem não técnica, acessível e 
clara para a generalidade do público? 

   

9.2 São indicados os objectivos do projecto e a identificação 
dos intervenientes? 

   

9.3 É apresentada a localização da ETAR, apoiada em 
mapas e suportes gráficos adequados? 

   

9.4 Caso existam alternativas de localização, estas 
encontram-se devidamente assinaladas e justificadas? 

   

9.5 São apresentados os principais objectivos da ETAR – 
população a servir, características das águas residuais a 
tratar e nível de tratamento previsto? 

   

9.6 É apresentada uma descrição sucinta e clara do tipo de 
tratamento e órgãos necessários? 

   

9.7 São apresentadas as principais actividades a 
desenvolver na fase de construção e exploração da 
ETAR? 

   

9.8 É apresentada uma síntese das principais características 
do ambiente afectado? 

   

9.9 É apresentada uma síntese dos principais efeitos do 
projecto e respectivas medidas de minimização 
associadas? 

   

9.10 São apresentadas as principais medidas de 
monitorização e de gestão ambiental necessárias? 

   

9.11 É apresentada uma síntese das principais conclusões do 
EIA? 

   

 Outros aspectos: 
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Directrizes para a Elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental 
de Instalações Suinícolas existentes, 

sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental e a Licenciamento Ambiental  
(requisitos mínimos segundo a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril) 

 

I. Introdução 

a) Identificação do projecto, da fase em que se encontra e do proponente; 
b) Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização; 
c) Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do período da sua 

elaboração; 
d) Referência a eventuais antecedentes do EIA, nomeadamente à eventual proposta de 

definição do âmbito e respectiva deliberação; 
e) Metodologia e descrição geral da estrutura do EIA. 

 

II. Objectivos e Justificação do Projecto 

a) Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto; 
b) Antecedentes do projecto e sua conformidade com instrumentos de gestão territorial 

existentes e em vigor. 
 

III. Descrição do Projecto e das Alternativas consideradas 

a) Localização do projecto  
- Localização de acordo com os respectivos limites administrativos, em cartografia adequada; 
- Indicação das áreas sensíveis, do ponto de vista ecológico e patrimonial, situadas nos 

concelhos/freguesias afectados e respectiva cartografia; 
- Indicação dos Planos de Ordenamento do Território em vigor e classes do espaço afectados, 

com base em cartografia adequada; 
- Indicação de condicionantes, servidões e restrições da utilidade pública; 
- Caracterização da envolvente da localização da instalação (principais usos do solo, existência 

de outras explorações pecuárias nas proximidades, entre outros); 
- Caracterização dos possíveis receptores sensíveis, nomeadamente localidades e habitações 

mais próximas, apresentando as respectivas localizações e distâncias em base cartográfica. 

 
b) Descrição breve do projecto e das alternativas consideradas, nomeadamente 

alterações técnicas e/ou tecnológicas e de localização de edifícios ou infra-estruturas. 
 

Na Descrição do Projecto devem ser incluídos os seguintes aspectos: 

• Caracterização da instalação 

- Descrição da instalação, incluindo representação em planta, à escala adequada, e 
respectivas áreas; 

• Caracterização do Processo de Produção Animal 

- Descrição do tipo de exploração, capacidade de produção e respectivo plano de produção;  

• Descrição dos materiais, equipamentos e energia utilizados e produzidos 

- Consumos de água, diferenciando-os em consumos domésticos e industriais, respectivas 
quantidades, locais de captação, sistemas de distribuição e armazenamento, análises 
efectuadas e eventuais tratamentos; 

- Consumos energéticos da instalação, discriminados por tipo de energia, respectiva origem, 
forma de fornecimento e eventual armazenamento; 

- Equipamentos da instalação, em particular dos sistemas de ventilação/climatização e 
sistemas de extracção de água, incluindo especificidades técnicas, consumos energéticos e 
períodos de funcionamento; 

- Consumos de matérias-primas, quantidades, periodicidade e forma do seu fornecimento e 
armazenamento; 

- Energia produzida na instalação: quantidade, forma de armazenamento e utilização (por 
exemplo, biogás); 

• Caracterização dos principais tipos de efluentes, resíduos, subprodutos e emissões 

- Efluentes produzidos, diferenciando-os em águas residuais industriais e domésticas, 
respectivas origens, quantidades e cargas poluentes associadas; 
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- Sistema de tratamento ou retenção de efluentes, infra-estruturas e órgãos existentes, com as 
respectivas especificações técnicas ou de construção – apresentação do projecto e 
dimensionamento; 

- Sistema de gestão de efluentes e resíduos ou subprodutos resultantes do tratamento 
respectivo – quantidades produzidas, condições de armazenamento e destino final; 

- Sistema de gestão dos resíduos e subprodutos – cadáveres e tecidos animais, resíduos 
médicos veterinários, resíduos equiparados a RSU, etc. – tipo (classificados de acordo com 
o código LER), quantidade, condições de armazenamento e destino final; 

- Condições de manuseamento e armazenamento de substâncias e produtos químicos com 
potencial poluente (por exemplo, medicamentos, aditivos alimentares); 

- Emissões gasosas produzidas e respectivas origens; 

- Origens do ruído produzido devido ao funcionamento da instalação e inerentes a actividades 
associadas. 

 

No que respeita ao Sistema de Tratamento de Efluentes ou ao Espalhamento destes no solo, devem 
ser tidos em consideração os seguintes aspectos: 

• Sistema de Tratamento de Efluentes: 

- Sistema de tratamento ou retenção de efluentes, incluindo: estimativa de caudais e 
caracterização das águas residuais (capitações, cargas e concentrações de poluentes) dos 
efluentes domésticos e industriais; 

- O sistema de tratamento de efluentes deverá garantir, no que se refere à descarga do 
efluente tratado nas massas de água de superfície, a observância dos VLE do Anexo XVIII 
do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, não sendo aceitável a manutenção do uso da 
Portaria n.º 810/90, de 10 de Setembro, para fins da estimativa dos VLE a aplicar à 
descarga, após 30 de Outubro de 2007, conforme o solicitado aos operadores PCIP de 
instalações existentes em ofício circular de 10/11/2006. Assim, deverá ser apresentada a sua 
remodelação/ampliação, ou em alternativa, um plano de acções devidamente justificadas 
que irão garantir o alcance do cumprimento destes requisitos PCIP; 

- No caso do sistema de tratamento ou retenção ser constituído por lagoas: localização em 
cartografia à escala adequada, projecto (incluindo a definição geométrica em planta e em 
perfil), cópia da licença de descarga de águas residuais da instalação – licença de utilização 
do domínio público hídrico para a descarga de efluente após o seu tratamento, volumes de 
terras movimentadas e áreas ocupadas, assim como as especificações que conduziram à 
escolha do local de implementação; 

Notas: 

� O dimensionamento das lagoas do sistema de tratamento deve garantir uma redução de 
cargas poluentes do efluente bruto adequada às imposições do meio receptor; 

� O dimensionamento das lagoas deve ter em consideração as condições ambientais de 
cada época do ano, prevendo a entrada de águas pluviais e estimando a capacidade 
máxima das lagoas, de forma a evitar descargas de efluentes para o solo ou para as 
linhas de água – contabilizar a precipitação e a evaporação; 

� Todas as lagoas que constituem o sistema de tratamento da instalação devem ser 
correctamente impermeabilizadas, devendo ser especificadas as soluções escolhidas, 
assim como as valas receptoras de efluentes e as tubagens que os conduzem ao 
sistema de tratamento. 

• Espalhamento de efluentes no solo: 

- Solução de espalhamento de efluentes tratados no solo, incluindo também as matérias 
residuais (sólidos tamisados ou lamas), e respectiva caracterização qualitativa, quantidades 
a aplicar e métodos de aplicação; 

Notas: 

� Respeitar as regras impostas pelo Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA) para a 
determinação de zonas aptas ao espalhamento de efluentes – com carácter específico 
em determinadas áreas sensíveis; 

� A determinação das zonas aptas para o espalhamento de efluentes no solo deve 
também basear-se na ocupação e análise dos solos, nas figuras de ordenamento do 
território existentes e na existência de património arquitectónico ou arqueológico; 

Devem ser apresentados vários documentos, nomeadamente: 

� Prova de titularidade ou autorização de espalhamento do proprietário, com indicação 
das quantidades de efluente tratado a receber; 
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� Planta de localização das áreas em que se pretende aplicar as lamas, em escala 
adequada, tendo em conta as restrições no que respeita à área em redor de linhas de 
água, captações de água superficial e subterrânea, ocupação de culturas, declives do 
terreno, entre outros aspectos considerados no CBPA e nos instrumentos de gestão do 
território; 

� Parecer da Direcção Regional de Agricultura (DRA) competente na área do 
espalhamento; 

� Plano de gestão de espalhamento, onde devem ser apresentados todos os dados 
relativos ao efluente a espalhar, características da zona de espalhamento e períodos em 
que se prevê que seja efectuado. 

 
c) Descrição dos projectos complementares ou subsidiários; 

 

d) Programação temporal estimada das diferentes fases do projecto, nomeadamente da 
eventual fase de construção/adaptação, e sua relação, quando aplicável, com o regime 
de licenciamento ou de concessão;  
 

 

IV. Caracterização do Ambiente actualmente afectado pelo projecto 

Tendo em consideração que as Explorações Suinícolas se encontram em fase de funcionamento, a 
caracterização da situação de referência (ou seja, o actual funcionamento da instalação) deve incidir 
nos descritores e parâmetros referidos em seguida, podendo haver necessidade de analisar outros 
componentes, dadas as especificidades de cada situação. 

• Clima: 

- Análise dados de temperatura média mensal, de precipitação média mensal, de evaporação 
média mensal e o regime de ventos, atendendo a que: 
- A temperatura tem influência sobre os processos de degradação, nomeadamente nos 

processos envolvidos no tratamento dos efluentes; 
- A análise de dados de precipitação fornece dados para o correcto dimensionamento de 

órgãos e permitirá determinar a melhor altura para o espalhamento dos efluentes; 
- Dados de evaporação, em conjunto com os de precipitação, permitem o correcto 

dimensionamento de um sistema de tratamento de efluentes; 
- O regime de ventos influencia a qualidade do ar e a propagação de odores para junto de 

receptores sensíveis na envolvente da instalação. 

• Geologia e Geomorfologia: 

- Caracterização geológica e geomorfológica da área afectada, nomeadamente pelas 
intervenções durante a fase de construção/alteração de infra-estruturas; 

- Identificação da ocorrência de recursos ou monumentos geológicos nas áreas a afectar por 
intervenções futuras. 

• Recursos Hídricos Superficiais: 

- Cartografia da rede de drenagem da envolvente da área do projecto; 
- Caracterização hidrológica das linhas de água potencialmente afectadas pela instalação, 

incluindo as áreas de espalhamento – tipo de regime, caudais mínimos, médios e máximos, 
regime de cheias, entre outros, além do estado de conservação das linhas de água; 

- Análise da qualidade e os usos das águas superficiais, na zona envolvente da área do 
projecto; 

- Levantamento de fontes de poluição existentes e análise da sua interacção na qualidade dos 
recursos hídricos superficiais. 

• Recursos Hídricos Subterrâneos: 

- Enquadramento hidrogeológico da envolvente da área do projecto; 
- Inventário dos pontos de captação de água, com indicação da variação dos respectivos 

níveis piezométricos e do fluxo subterrâneo; 
- Análise da qualidade da água subterrânea; 
- Análise da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos que possam ser afectados pela 

instalação, segundo dados hidrogeológicos. 

• Solo, Capacidade de Uso e Ocupação do Solo: 

- Classificação dos solos da área do projecto e das áreas de espalhamento de efluentes; 
- Análise da capacidade de uso do solo, especialmente nas zonas de possível intervenção e 

espalhamento de efluentes. 
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• Flora e Fauna: 

- Caso haja necessidade de intervenções de construção/alteração de infra-estruturas e 
elementos da instalação que possam afectar a flora e fauna local, devem ser realizados 
levantamentos e respectiva caracterização. 

• Qualidade do Ar: 

- Fontes de emissão de poluentes produzidos durante o funcionamento da instalação; 
- Análise dos dados existentes da qualidade do ar, na zona envolvente, e comparação com os 

limites legais aplicáveis; 
- Caracterização dos odores produzidos; 
- Identificação de receptores sensíveis; 
- Análise da dispersão dos odores. 

• Ambiente sonoro: 

- Identificação das fontes sonoras significativas; 
- Medições de ruído exterior e comparação com os limites legais aplicáveis; 
- Identificação de receptores sensíveis e a sua distância à origem. 

• Ordenamento do Território: 

- Análise dos vários instrumentos de gestão territorial da envolvente da área do projecto e das 
áreas de espalhamento de efluentes; 

- Análise das classes de uso do solo constantes no Plano Director Municipal e das 
condicionantes da área do projecto e das áreas de espalhamento de efluentes (REN, RAN, 
área do Domínio Hídrico Publico, entre outras); 
Nota: 
� Verificar se a distância entre a instalação e o perímetro dos aglomerados urbanos mais 

próximos cumpre as disposições das respectivas figuras de ordenamento do território.  

• Sócio-economia: 

- Identificação e planta dos lugares e habitações das áreas envolventes da instalação; 
- Caracterização das acessibilidades que servem a instalação; 
- Tipo e volume de tráfego associado ao funcionamento da instalação. 

 

V. Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação 

a) Identificação e descrição ou quantificação dos impactes ambientais significativos, com 
referência às metodologias utilizadas; 

 
Alguns tópicos a ter em consideração na avaliação de impactes: 

- Avaliação de rebaixamento dos níveis de água subterrânea, devido à captação de água para 
consumo na instalação; 

- Análise de fugas nos colectores, infiltrações a partir das lagoas ou por águas pluviais 
contaminadas, com base nas análises efectuadas ao solo e à qualidade das águas 
subterrâneas; 

- Análise das características do efluente tratado e espalhado em meio natural e verificação do 
cumprimento das condições legais, constantes na licença de descarga de águas residuais; 

- Avaliação dos impactes no ambiente sonoro, provocados pelo fluxo de veículos que servem 
a instalação, por bombas de água, ventiladores ou outros equipamentos existentes, ou ainda 
outras actividades que provoquem maiores níveis de ruído, como a alimentação dos animais. 
Avaliar se estes níveis de ruído afectam receptores sensíveis e se cumprem os limites legais, 
de acordo com a definição da zona em que se insere (zonas sensíveis ou mistas); 

- Análise da dispersão dos poluentes atmosféricos produzidos a partir dos pavilhões e das 
lagoas, e que afectam a qualidade do ar, e comparação com padrões de qualidade do ar da 
legislação de referência; 

- Avaliação dos impactes sobre a fauna e a flora da área envolvente da instalação, aplicável 
no caso de ser necessário realizar obras de construção/alteração da instalação existente – 
por exemplo, na necessidade de desmatação de algumas áreas; 

- Caso haja necessidade de proceder à movimentação de terras para construção ou 
melhoramento de infra-estruturas, nomeadamente as lagoas do sistema de tratamento, 
analisar a morfologia do terreno e o declive, de forma a assegurar que os impactes na 
geomorfologia, solo e recursos hídricos superficiais e subterrâneos são evitados ou 
minimizados, a nível da erosão do solo e/ou alterações do escoamento natural; 

- Caso sejam necessárias obras de construção/alteração, analisar os impactes sobre o solo – 
área impermeabilizada e aumento dos riscos de erosão; 
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b) Análise de impactes cumulativos, resultantes da instalação em associação com outras 

actividades, como por exemplo pela presença de outras instalações pecuárias, 
existentes ou previstas, bem como dos projectos complementares ou subsidiários; 

 
c) Descrição das medidas e técnicas para evitar, reduzir ou compensar os impactes 

negativos e potenciar os impactes positivos. 

Em anexo (Anexo I), são apresentados exemplos de medidas que visam não só a minimização de 
impactes negativos identificados, mas também assegurar a implementação de boas práticas e das 
melhores técnicas disponíveis (MTD), numa perspectiva de prevenção da poluição. As medidas 
devem ser adaptadas ao projecto e apresentadas com detalhe adequado. 

 

VI. Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental dos Impactes resultantes do projecto 

a) Descrição dos programas de monitorização para cada factor, com especial incidência 
para os principais impactes negativos detectados durante a fase de funcionamento. 

Em anexo (Anexo II), são apresentados os principais parâmetros a monitorizar e aos quais se 
aplicam planos de gestão ambiental, com as devidas adaptações ao projecto e apresentados com 
detalhe adequado. 

 

VII. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

Resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do EIA. 

 

VIII. Conclusões 

Principais conclusões do EIA, evidenciando as principais questões, incluindo as que se referem aos 
impactes verificados e as alternativas apresentadas. 
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Anexo I 

 
Fase de exploração: 
 

1. Manter um espaço adequado por animal, assegurando o bem-estar animal, condições de higiene e 
evitar a emissão de odores; 

2. Utilizar acabamentos lisos nos pavimentos, sendo estes parcialmente em grelha e com valas de 
recolha de dejectos de reduzida capacidade, para facilitar a limpeza e evitar a formação de odores; 

3. Manutenção periódica dos colectores e sistemas de retenção de águas residuais, de forma a evitar 
problemas de funcionamento, fugas ou a estagnação da água/dejectos, que possam potenciar 
condições anaeróbias e provocar odores; 

4. Proceder à lavagem dos pavilhões com água limpa, através de sistema de alta pressão para uma 
maior eficácia da lavagem e menor consumo de água; 

5. Adoptar um sistema adequado de fornecimento de água aos animais e assegurar a sua 
manutenção regular, para evitar perdas e consumos desnecessários de água; 

6. Promover a gestão cuidada da extracção de água subterrânea, para evitar excessivos 
rebaixamentos do nível freático, recorrendo à medição e controlo do volume de água captado; 

7. A par com a medição e registo da quantidade de água captada, proceder ao registo dos consumos 
de água, através da instalação de medidores de caudal nos diversos sectores da instalação, com 
vista à racionalização do seu consumo; 

8. Proceder à limpeza e manutenção periódica dos sistemas de ventilação, para evitar a acumulação 
de poeiras; 

9. Caso haja necessidade de implementar ou reestruturar edifícios, garantir que estes possuem uma 
concepção adequada, para que haja ventilação natural sempre que possível, de acordo com a 
direcção predominante do vento; 

10. Proceder ao isolamento térmico dos pavilhões, sobretudo dos que necessitam de condições de 
aquecimento, para reduzir os consumos energéticos; 

11. Caso existam condições para a produção e aproveitamento de biogás, produzido no sistema de 
tratamento, este deve ser utilizado para aquecimento ou produção de energia eléctrica; 

12. Sempre que o sistema de tratamento de efluentes for efectuado por lagunagem, o nível do manto 
de lamas nas lagoas deve ser controlado, para se proceder, sempre que necessário, à extracção 
das mesmas, de modo a não serem arrastados sólidos na descarga e possibilitando uma maior 
eficiência do tratamento; 

13. As operações de remoção das lamas das lagoas devem ser conveniente e atempadamente 
programadas, devendo ser preferencialmente efectuadas em meses de menor temperatura, em 
situações de menor velocidade do vento e num curto período de tempo; 

14. A limpeza das lagoas deve ser efectuada por uma empresa credenciada e as lamas devem ser 
imediatamente transferidas para o seu destino final de valorização/tratamento;  

15. Caso haja necessidade de proceder ao armazenamento temporário de sólidos tamisados e lamas 
da ETAR, esta deve ser efectuada em plataforma impermeabilizada, com sistema de drenagem e 
recolha de escorrências;  

16. O sistema de armazenamento de efluente deve ser compatível com a necessidade de reter 
efluente tratado quando as condições para o seu espalhamento não são favoráveis, evitando a 
descarga dos efluentes em linhas de água; 

17. Aplicar os efluentes tratados no solo em quantidade e periodicidade adequada, tendo em 
consideração o tipo de solo, estação do ano, condições de drenagem, cultura existente e suas 
necessidades nutricionais, cumprindo o estipulado na legislação em vigor; 

18. O espalhamento não deve ser realizado sob condições de precipitação, a fim de evitar o 
escoamento superficial para linhas de água próximas e a possibilidade de lixiviação de nutrientes 
para a zona saturada; 

19. A determinação das zonas de espalhamento deve respeitar as distâncias de segurança em relação 
a linhas e captações de água, habitações, vias públicas, entre outros elementos a salvaguardar, 
além de ter em consideração a proximidade com as localidades e as direcções dos ventos 
predominantes; 

20. Planear a adequada aplicação dos efluentes tratados no solo e efectuar um registo rigoroso, por 
parcela, das quantidades aplicadas anualmente, a sua composição e características, método de 
aplicação, assim como o registo da eventual aplicação de outros materiais fertilizantes; 
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21. Aplicar o efluente no solo com recurso a equipamentos que funcionem a baixa pressão, para 
reduzir as perdas de azoto por volatilização e a libertação de odores, ou, sempre que possível e 
aplicável, utilizar equipamentos que permitam a injecção do efluente na camada arável do solo; 

22. Caso o efluente tratado seja aplicado nos solos recorrendo a um tractor, este deve ser adaptado 
às condições do solo, para evitar compactação excessiva; além disso, a taxa de aplicação deve 
ser tal que não permita o encharcamento dos solos e a sua distribuição deve ser uniforme na 
parcela a beneficiar; 

23. Quando o espalhamento de efluentes é realizado sobre solos sem culturas, devem ser 
incorporados, no máximo, 24 horas após a sua aplicação; 

24. Sempre que possível, realizar plantações de espécies ripícolas junto às linhas de água, em locais 
onde eventualmente possam ocorrer escorrências de efluentes; 

25. As águas pluviais afluentes à ETAR devem ser desviadas para o sistema de drenagem natural de 
águas pluviais; 

26. Colocar caleiras nos telhados dos parques cobertos e pavilhões, para a recolha de águas pluviais 
e conduzi-las para um sistema próprio de armazenamento ou para a rede natural de drenagem; 

27. Caso haja uma afectação considerável da qualidade do ar, proveniente dos pavilhões da 
instalação, deve ser instalado um sistema de depuração do ar, por exemplo, através de biofiltros 
nos sistemas de ventilação; 

28. Caso existam impactes na qualidade do ar junto a receptores sensíveis, implementar medidas de 
minimização de odores nos órgãos da ETAR que antecedem as lagoas, e mesmo das próprias 
lagoas, caso se verifique necessário, recorrendo, por exemplo, à sua cobertura ou confinamento; 

29. Estabelecer um procedimento de queixa de forma a verificar e responder às queixas relativas aos 
odores – facilitar a associação entre as queixas dos receptores sensíveis e as operações 
efectuadas na instalação; 

30. Caso se verifique a existência de mosquitos que possam causar incómodo a receptores sensíveis 
nas proximidades da instalação, deverá ser instalado um sistema de aspersão de água nas lagoas 
da ETAR, evitando a reprodução dos insectos; 

31. Plantação de uma cortina arbórea e arbustiva densa em redor das instalações, para minimizar a 
propagação de maus odores (preferencialmente, de espécies autóctones ou adaptadas); 

32. Caso haja necessidade de intervenções de construção/alteração, estas devem ser realizadas o 
mais afastado possível das linhas de água e de forma a minimizar a afectação dos percursos 
preferenciais de escoamento superficial de águas; 

33. Após qualquer intervenção de construção/alteração na instalação, recuperar as zonas de obras e 
os caminhos criados, de forma a evitar a erosão dos solos; 

34. No caso de obras de construção/alteração, ou no próprio funcionamento da instalação, deve ser 
dada preferência aos trabalhadores locais; 

35. Recuperar locais exteriores usados pelos animais, aquando da sua transferência para pavilhões ou 
devido à rotatividade destas áreas, com a descompactação dos solos e recuperação da 
vegetação, a fim de evitar a erosão; 

36. Caso os animais tenham um sistema de engorda ao ar livre, restringir as áreas que estes podem 
usar, de forma a salvaguardar as áreas de protecção existentes; 

37. As operações que envolvam resíduos contaminantes devem ser realizadas em espaços 
devidamente impermeabilizados, de modo a evitar escorrências; 

38. Caso existam depósitos de combustíveis, estes devem localizar-se em espaços devidamente 
impermeabilizados e ter um sistema de recolha de escorrências; 

39. Os locais de deposição temporária de resíduos, enquanto aguardam o envio para destino final, 
devem garantir a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas – devidamente 
impermeabilizados, planos, protegidos da pluviosidade e afastados de linhas de drenagem. 

Fase de desactivação: 

Assim que houver intenção de desactivar o projecto ou alguma das suas componentes, deve ser 
apresentado, à Autoridade de AIA, um plano de desactivação pormenorizado, que deve contemplar 
aspectos como as acções de desmantelamento, o destino dado aos elementos retirados e um plano 
de recuperação final de todas as áreas afectadas.  
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Anexo II 

 

Planos de Monitorização: 

1. Plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos – com o objectivo de identificar 

variações no nível piezométrico e na qualidade da água subterrânea proveniente dos furos de 
captação; 

2. Plano de monitorização da qualidade da água superficial – com o objectivo de identificar 

variações na qualidade da água dos cursos de água sob influência da instalação; 

3. Plano de monitorização da qualidade do efluente da ETAR – com o objectivo de avaliar a 

eficiência do sistema de tratamento e a possibilidade de proceder ao seu espalhamento no solo; 

4. Plano de monitorização do solo – com o objectivo de identificar a existência de contaminação ou 

desequilíbrio de nutrientes, sobretudo dos solos junto das lagoas de efluentes e onde é feito o seu 
espalhamento. 

Nota: Nos planos de monitorização das descargas de efluentes deve ser tomado em consideração o 

disposto no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

 

Planos de Gestão: 

1. Plano de gestão de águas residuais – com indicações do volume de águas residuais produzidas e 

o seu destino, locais e áreas destinadas ao espalhamento, assim como a caracterização biofísica 
dos solos receptores e envolvente; 

2. Plano de gestão de resíduos – com indicações do tipo, quantidade, destino final e entidades 

responsáveis autorizadas pela sua gestão. 

 


