8 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA)
8.1 INTRODUÇÃO
8.1.1 Considerações Gerais
No presente capítulo apresenta-se o Plano de Gestão Ambiental (PGA) proposto para o projecto do Porto de Sacomar
onde se sistematizam as medidas de mitigação, estudos adicionais e programas de monitorização propostos no presente
EIA, sob a forma de programas específicos, que deverão ser transpostos e desenvolvidos no Sistema de Gestão
Ambiental do projecto, que o promotor deverá desenvolver e implementar para as fases de construção e exploração do
projecto.
O presente Plano de Gestão Ambiental reflecte assim a avaliação de impacte ambiental do EIA, e contém as estratégias e
acções consideradas adequadas para a minimização dos impactes negativos do projecto e para a potenciação dos seus
impactes positivos, subdivididas em programas temáticos. Pretende-se com o presente Plano fornecer um instrumento que
permita ao promotor operacionalizar de forma integrada as medidas de mitigação ambiental propostas no presente EIA,
estabelecendo igualmente as bases para a monitorização, ao longo do horizonte temporal do projecto, quer dos impactes
identificados, quer da eficácia das medidas de mitigação propostas.
O PGA relativo ao Porto de Sacomar compreende os seguintes programas:
 Programa de Gestão Ambiental de Obra  compreende todas as acções de minimização e gestão ambiental
destinadas a minimizar os impactes específicos da fase de construção;
 Programa de Gestão de Resíduos  compreende as acções de gestão e minimização necessárias à prevenção,
gestão e tratamento dos resíduos gerados nas fases de construção e exploração do projecto;
 Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos;
 Programa de Monitorização da Qualidade do Ar;
 Programa de Comunicação Social;
 Programa de Recrutamento e Capacitação;
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8.2 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA
8.2.1 Considerações Gerais
O presente programa de gestão ambiental apresenta todas as acções de gestão e minimização ambiental aplicáveis às
actividades construtivas da Fase de Construção, propostas pelos diversos factores ambientais analisados no presente EIA.
Tratam-se em geral de boas práticas ambientais que deverão ser implementadas na empreitada de reabilitação do Porto
de Sacomar, através do Sistema de Gestão Ambiental a desenvolver e implementar pelo promotor, devendo a sua
aplicação aos sub-empreiteiros ser obrigatória, através de mecanismos contratuais.

8.2.2 Justificação
A fase de construção do empreendimento em estudo, à semelhança de qualquer empreitada de construção civil, implicará
impactes diversos sobre as componentes ambientais da área de intervenção, que podem ser eficazmente minimizadas ou
evitadas pela adopção e implementação das boas práticas ambientais aplicáveis a estas actividades. O presente programa
de gestão pretende assim constituir-se como um instrumento de promoção dessas práticas, que deverão ser asseguradas
nas diversas eventuais sub-empreitadas, através do Sistema de Gestão Ambiental a adoptar pelo Dono de Obra.

8.2.3 Principais Objectivos
As medidas e acções propostas no presente programa têm como objectivo evitar ou minimizar os impactes das actividades
construtivas sobre as componentes ambientais da área de intervenção, preservando assim, no limite do possível, a boa
qualidade ambiental da área de obra e da sua envolvente directa, incluindo a qualidade do ar, recursos hídricos
superficiais, subterrâneos e marinhos, ambiente sonoro, etc.

8.2.4 Acções Ambientais
8.2.4.1

Acções de gestão e minimização

De modo a minimizar os impactes da fase de construção, deverão ser aplicadas as medidas a seguir indicadas, que se
discriminam por tipo de actividade de construção.
Movimentos de terras
 A área a afectar à empreitada de reabilitação (incluindo implantação de estaleiros, abertura e beneficiação de
acessos, limpeza de terrenos e movimentos de terras) deverá ser a estritamente necessária à implementação do
projecto, de modo a minimizar os impactes sobre os factores biofísicos;
 Embora não se preveja a necessidade da realização de grandes movimentações de terras, os trabalhos de
modelação de terreno eventualmente necessários (nomeadamente para a implantação do novo acesso, ou dos
edifícios de apoio) devem ser realizados de acordo com as melhores práticas ambientais, assegurando as
condições de segurança, a drenagem de águas de escorrência, o aproveitamento de materiais escavados para
zonas de aterro, etc.
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 Caso as escavações intersectem níveis freáticos ou zonas susceptíveis de gerarem ressurgências, deverão ser
implementadas medidas para minimizar as consequências, tais como a construção de valas ou camadas
drenantes ou a instalação de drenos sub-horizontais para drenagem profunda dos taludes de escavação em zonas
de forte afluência de água.
Veículos, maquinaria e equipamentos
 Deverão ser claramente definidos trajectos de percurso para a circulação da maquinaria, evitando as zonas
consideradas como mais sensíveis, de modo a prevenir o trânsito desordenado e minimizar a compactação dos
solos de extensas áreas;
 Sempre que possível, deverão ser utilizados veículos e equipamentos com motores eficientes, de modo a
minimizar a emissão de GEE provenientes da combustão de combustíveis fósseis;
 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;
 Deverá ser implementado um programa de manutenção dos veículos e equipamentos, de modo a garantir as suas
boas condições de funcionamento através de manutenção e revisão periódica, minimizando assim as emissões
gasosas e sonoras;
 Todas as operações de abastecimento e manutenção dessa maquinaria deverão ser efectuadas em local
apropriado para o efeito, dentro da área a ocupar pelos estaleiros, devidamente impermeabilizada e dotada dos
sistemas de controlo ambiental para os resíduos gerados;
 Os veículos afectos às obras deverão circular com os faróis !ligados em médios" mesmo durante o dia,
minimizando-se assim a possibilidade de acidentes pelo aumento da circulação rodoviária durante a fase de
construção.
Estaleiros e áreas de apoio à obra
 Sempre que possível, os estaleiros e áreas de apoio à obra devem ser localizados na área do Porto, de modo a
evitar a afectação de áreas adicionais;
 Caso tal não seja possível, as áreas de estaleiros e apoio à obra, assim como qualquer área temporariamente
degradada pelas actividades construtivas, deverão ser recuperadas, através da escarificação dos solos
compactados e da aplicação de sementeiras ou da reposição da camada de solos decapados (que incluem já o
banco de sementes original, não sendo necessário realizar sementeiras neste caso). Todas as áreas afectadas
temporariamente deverão ser recuperadas, de modo a apresentar as condições iniciais anteriores à obra;
 Com vista a reduzir o risco de acidente pela aproximação de pessoas das frentes de obra, deverão ser criadas
áreas de segurança com acessos interditos;
Eventos acidentais de poluição
 Caso se verifique a ocorrência de eventos de poluição acidental, com derrame de óleos, combustíveis ou
quaisquer outras substâncias de poluentes para os solos, a área afectada deverá ser imediatamente circunscrita, a
camada de solos contaminada deverá ser recolhida e conduzida a local apropriado para tratamento, de acordo
com as disposições do Plano de Gestão de Resíduos;
Prevenção e controlo de emissão de poeiras
 Caso seja necessária o transporte de materiais inertes (durante as operações de modelação do terreno), os
mesmos deverão ser transportados em camiões com caixa de carga tapada e não excessivamente carregados,
sempre que tecnicamente possível;
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 Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de
poeiras através da circulação de veículos e maquinaria. Na impossibilidade de evitar passagem de camiões por
vias não pavimentadas, reduzir a velocidade de circulação para evitar a ressuspensão de partículas;
 Humedecimento periódico do solo;
 Seleccionar os percursos de acesso à zona de obra evitando-se a circulação por zonas densamente habitacionais.
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de
forma a minimizar a emissão de poeiras;
 Instalação de um sistema de lavagem de rodados, para que os veículos pesados lavem as rodas antes de sair
para as vias públicas;
 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.

8.2.5 Resultados esperados
Espera-se que com este Programa seja possível minimizar os impactes ambientais da fase de construção a níveis
sustentáveis, garantindo assim, na medida do possível, a manutenção da boa qualidade ambiental da área de intervenção
e da sua envolvente directa.
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8.3 PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS
8.3.1 Considerações Gerais
A gestão de resíduos no território Angolano ainda não foi estabelecida. Segundo as autoridades ambientais, a legislação
referente à gestão de resíduos, entrará em vigor ainda em 2011. Na Lei nº 5/98 de 19 de Junho, Lei de Bases do
Ambiente, é apenas referido no artigo 19.º, ponto 4, que é expressamente proibida a importação de resíduos ou lixos
perigosos, salvo o que vier a ser estabelecido em legislação específica, a aprovar pela Assembleia Nacional.
No entanto, alguns Ministérios já possuem regulamentos publicados e distribuídos às empresas sob seu controlo, como é
o caso do Ministério dos Petróleos, que possui o Regulamento dos Procedimentos sobre a Gestão, Remoção e Depósito
de Desperdícios, Decreto Executivo n.º 8/05, de 5 de Janeiro. Este Regulamento estabelece regras e procedimentos sobre
gestão, remoção e depósito de desperdícios a serem implementados pelo operador e outras empresas petrolíferas, com
vista a assegurar a prevenção ou minimização de danos à saúde das pessoas e ao ambiente.
O presente documento apresenta uma memória descritiva das práticas associadas à gestão de resíduos que se pretende
implementar no Projecto de Reabilitação do Porto de Sacomar bem como a redução do impacte ambiental no período da
construção.
Definição e classificação de resíduos
A Lei nº 5/98 de 19 de Junho, Lei de Bases do Ambiente, define que: !resíduos ou lixos perigosos são substâncias ou
objectos que se eliminam, que se tem a intenção de eliminar, ou que se é obrigado por lei a eliminar e que contêm
características de risco por serem inflamáveis, explosivas, corrosivas, tóxicas, infecciosas ou radioactivas, ou por
apresentarem qualquer outra característica que constitua perigo ou saúde das pessoas e para a qualidade do ambiente".
A classificação dos resíduos é uma ferramenta fundamental à gestão adequada dos resíduos gerados. Além disso, a
classificação proporciona que essa gestão seja realizada a um menor custo, pois permite que a contaminação seja
evitada, não exigindo que sejam implementadas acções de custo elevado para a gestão de resíduos inertes ou não
inertes. Assim, todos os resíduos gerados nas actividades do processo de construção ou de exploração do Projecto de
Reabilitação do Porto de Sacomar, deverão ser classificados com base nos critérios apresentados a seguir:
Classificação dos Resíduos
Os resíduos, no geral, podem ser classificados de acordo com os critérios listados no Quadro 8.1.
Quadro 8.1  Classificação de resíduos
Categoria
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Categoria

Resíduos Perigosos

Resíduos Não Perigosos
(resíduos sólidos urbanos)

Descrição
Substâncias ou resíduos sólidos com as seguintes características:
 Inflamáveis e / ou explosivos;
 Gases comprimidos liquidificados ou sob pressão;
 De inflamação espontânea;
 Aqueles que tenham reacções secundárias ao contacto com a água e / ou o ar;
 Comburentes ou oxidantes;
 Peróxidos orgânicos;
 Substâncias tóxicas (agudas);
 Substâncias tóxicas com ou sem efeito retardado;
 Corrosivos;
 Substâncias infecciosas.
Papel ou cartão, plástico, vidro, metal, entulho, sucata, matéria orgânica entre outros, considerados
como:
 Resíduos sólidos domésticos;
 Resíduos sólidos comerciais;
 Resíduos domésticos volumosos;
 Resíduos de jardins;
 Resíduos resultantes da limpeza pública;
 Resíduos sólidos industriais resultantes de actividades acessórias equiparados a resíduos
domésticos;
 Resíduos sólidos hospitalares não contaminado;
 Resíduos provenientes da defecação de animais nas ruas.

Âmbito
O Programa de Gestão de Resíduos  PGR apresenta-se com uma importância fundamental para a manutenção da
qualidade ambiental na região onde está previsto o Projecto de Rebilitação do Porto de Sacomar, uma vez que estabelece
as condições exigidas para a separação, controlo operacional, armazenamento temporário, movimentação e disposição
final dos resíduos gerados nos processos construtivos e operacionais.
Entende-se por gestão de resíduos o conjunto de procedimentos implementados de forma sistemática, que abrange todo o
!ciclo de vida" dos resíduos associados a uma tarefa ou processo (desde a fase de geração dos resíduos até sua
disposição final).

8.3.2 Justificação
A recolha, o acondicionamento, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos gerados durante a construção e
exploração, quando não realizados de forma adequada, podem causar danos no meio ambiente e nas comunidades,
comprometendo a qualidade ambiental da região onde o mesmo está inserido, gerando impactes ambientais negativos.
Assim, a elaboração e implantação do Plano de Gestão de Resíduos  PGR é de fundamental importância, uma vez que
garantirá que os resíduos não sejam despejados em locais inadequados, sem os devidos sistemas de controlo ambiental,
provocando, principalmente, a contaminação das águas superficiais e subterrâneas e do solo, além de comprometer o
abastecimento público e interferir nos habitats do biota aquático e terrestre, alterando, assim, a qualidade ambiental da
região.
Para os resíduos produzidos que não seja possível a aplicação imediata dos princípios, Redução, Reutilização, Reparação
e Reciclagem, pretende-se proceder a uma correcta gestão, prioritariamente através de soluções de valorização,
tratamento ou destino final adequado.
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8.3.3 Principais Objectivos
O PGR é um instrumento que pretende a adopção de práticas que atendam aos seguintes objectivos e directrizes:


Minimizar a geração de resíduos;



Identificar e classificar os resíduos produzidos;



Atender aos requisitos da legislação ambiental, se aplicável;



Adoptar procedimentos que minimizem os riscos de degradação ambiental;



Monitorizar as condições nas quais a gestão de resíduos está a decorrer;



Rcomendar medidas de gestão a adoptar e o destino final a dar, consoante a tipologia de resíduos, procurando
sempre que possível garantir destinos de valorização, reutilização e reciclagem em detrimendo da eliminação
controlada;



Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental e em particular na gestão de resíduos;



Sensibilizar os funcionários da empresa, contratados e a comunidade local em relação à forma de tratamento e
disposição dos resíduos.

8.3.4 Metodologias de Prevenção de Resíduos
Durante a execução da Obra, a seguinte hierarquia das operações de gestão de resíduos deverá ser respeitada:
1 - Prevenção
2 - Valorização
3 - Eliminação
A prevenção de resíduos assume particular importância, nomeadamente através de:
 Cumprimento criterioso das quantidades apresentadas nas medições, de modo a que na conclusão dos trabalhos,
a quantidade de sobrantes seja mínima;
 Os materiais provenientes das escavações serão reaproveitados, dentro do possível, para aterros a efectuar na
própria obra.
A selecção e aprovisionamento de materiais na empreitada serão pautados pelos princípios da redução e da prevenção de
forma a reduzir os desperdícios. Deste modo, durante a execução de cada actividade, serão realizadas acções
específicas:
 Escavações: reutilização dos solos sempre que tecnicamente viável;
 fornecimento e aplicação de betão e outros materiais: planeamento rigoroso das quantidades de material de
modo a evitar desperdícios;
 demolições: separação por tipologia de resíduo e encaminhamento para unidades de valorização;
 aterro: reutilização dos solos tecnicamente viáveis e previamente armazenados.
Serão desenvolvidas acções de sensibilização junto dos trabalhadores, com o objectivo de promover a sua adesão à
correcta deposição e triagem dos resíduos e dar a conhecer o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição.

REABILITAÇÃO DO PORTO DE SACOMAR  ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Relatório Síntese

8-197

Montagens dos estaleiros
Aquando da implantação dos estaleiros deverão ser disponibilizadas áreas destinadas ao acondicionamento selectivo dos
resíduos.
O acondicionamento de substâncias e resíduos perigosos deverá ser efectuado em locais do estaleiro previstos para esse
efeito, estanques, cobertos e dotados de contenção secundária.
Deverá ser evitada a realização de operações de manutenção de equipamento no estaleiro. Se as mesmas se realizarem,
deverão ser disponibilizadas estruturas de contenção de derrames, junto dos bocais de abastecimento.
Movimento de Terras, Arranques e Demolições
Os materiais resultantes destes trabalhos devem ser devidamente resguardados em obra dos equipamentos e actividades
que possam comprometer a sua reutilização ou valorização futura (como consequência de contaminações por derrames
de substâncias, misturas de materiais, etc.).
Outros trabalhos
Na execução das actividades construtivas deverão ser preconizadas e adoptadas práticas adequadas em obra que visem
a prevenção da produção de resíduos de construção e demolição (RCD), promovendo acções de formação e
sensibilização junto dos trabalhadores. Como exemplo de prática, refere-se a realização de inspecções e limpezas
periódicas no estaleiro com o intuito de verificar o acondicionamento dos materiais, detectar situações de misturas de
material utilizável com resíduos, etc.
O recurso a materiais pré-fabricados deve ser sempre que possível privilegiado, de modo a se reduzir o número de
actividades em obra e subsequentemente a possibilidade de produção de resíduos.
Sempre que possível deverá minimizar-se a produção e perigosidade de RCD utilizando materiais não susceptíveis de
originar RCD contendo substâncias perigosas.
Deverão ser adoptadas medidas que visem minimizar a perturbação nas zonas adjacentes à obra face ao transporte de
terras escavadas e outros materiais residuais da obra, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a
população e o ambiente em geral.

8.3.5 Acções Ambientais
Acções de gestão e minimização
De modo a controlar os impactes que possam advir da geração e gestão de resíduos, será necessário:


Realizar um inventário de resíduos perigosos e não perigosos a serem gerados nas diversas fases de construção
e exploração do Projecto de Reabilitação do Porto de Sacomar. O inventário deverá apontar os tipos de resíduos,
as quantidades, a sua classificação e a forma de tratamento a ser adoptada para evitar danos no meio ambiente;



Recomendação de medidas de gestão a adoptar e o destino final a dar, consoante a tipologia de resíduos,
procurando sempre que possível garantir destinos de reutilização, reciclagem e valorização em detrimento da
eliminação controlada;
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Capacitar uma equipa de funcionários ou terceiros para realizar a classificação, separação, manuseamento e
transporte dos resíduos;



Garantir que as áreas de armazenamento e manuseamento de resíduos, após a sua separação, principalmente
dos resíduos perigosos, estarão protegidas e devidamente sinalizadas, para evitar acidentes;



Minimizar a utilização de substâncias perigosas, com vista a serem evitados potenciais acidentes, adoptando-se
as medidas de manuseamento relativas à segurança e prevenção de acidentes no trabalho, bem como para
evitar a produção em quantidade e nocividade de resíduos perigosos;



Interditar qualquer derrame ou libertação de resíduos para o meio natural (solos ou drenagem natural);



Identificar e implementar continuamente alternativas de minimização de geração de resíduos. Sempre que uma
acção de minimização for implementada, o inventário e o banco de dados deverão ser actualizados por meio de
relatório anual específico;



Após a minimização, proceder à identificação de alternativas de reutilização interna dos resíduos, considerandose o transporte e a viabilidade técnica e económica desse resíduo;



Assegurar deposição final de resíduos de forma a garantir a conformidade legal e salvaguardar a empresa, com
base em procedimentos operacionais específicos;



Assegurar que a eventual contratação de serviços de reutilização e/ou reprocessamento externo de resíduos,
incluindo os de transporte, sejam realizados com empresas que atendam aos requisitos aplicáveis;



Garantir o correcto manuseamento, tratamento e destino final dos resíduos gerados nas fases de construção e
exploração do Projecto de Reabilitação do Porto de Sacomar, de modo a cumprir a legislação ambiental e normas
técnicas aplicáveis.

De seguida apresentam-se as recomendações que devem ser tidas em consideração para os locais de armazenamento
dos resíduos:
a) Geral


Garantir que o Parque de Resíduos seja implantado numa zona impermeabilizada e coberta, de forma a evitar
contaminações do solo e actuação dos agentes atmosféricos nos resíduos, devendo ainda ser assinalados os
riscos associados;



Garantir os recipientes/locais de armazenagem necessários para a correcta triagem de resíduos;



Garantir a identificação dos recipientes/locais de armazenagem de resíduos;



Garantir que os resíduos passíveis de escorrências estão acondicionados em recipientes estanques sob bacias
de retenção;



Garantir que a armazenagem de resíduos nos respectivos contentores não exceda cerca de 90% da capacidade
máxima do recipiente onde estão armazenados;



Os meios de armazenamento deverão ser colocados em locais impermeabilizados, de preferência cobertos e
devidamente sinalizados;
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Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames de reservatórios ou
embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de emergência ambiental;



A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir dar resposta a
eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte;



Quando a quantidade armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem temporária deverá ser
desencadeado o processo de expedição para destinos finais adequados de tratamento, valorização ou
eliminação, numa entidade licenciada.

b) Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)


Delimitar os espaços para o armazenamento temporário das fracções orgânicas e recicláveis dos RSU;



Armazenar os RSU em recipientes destinados à deposição selectiva de acordo com as suas características e
fileiras (vidro, papel/cartão, madeira, metal, materiais compósitos, resíduos orgânicos não recicláveis);



O armazenamento de RSU não pode, em circunstância alguma, ser realizado em embalagens vazias de
substâncias químicas (por exemplo, bidões vazios de óleos ou massas).

c) Resíduos Inertes


Dar preferência à reutilização e comercialização dos resíduos inertes não contaminados gerados;



Delimitar os espaços para ao armazenamento temporário dos resíduos inertes contaminados usando meios
adequados;



Os resíduos de inertes contaminados deverão ser armazenados em contentores especificamente destinados para
ao efeito, separando-os de acordo com o material contaminante.

d) Óleos usados


Os óleos usados deverão ser armazenados em recipientes devidamente assinalados, em local impermeabilizado
(betão), coberto, vedado, longe de fontes de ignição, com bacia de retenção de derrames acidentais e sinalética
específica da natureza dos riscos: risco de inflamação, risco de irritação cutânea por contacto prolongado, risco
de intoxicação por ingestão;



Quando a quantidade armazenada atingir o limite de segurança do recipiente deverá ser desencadeado o
processo de expedição para tratamento/valorização;



Em cada unidade de transporte de óleos usados deverão estar sempre disponíveis produtos absorventes e/ou
adsorventes, em quantidade adequada à dimensão da carga, devendo ser confirmada a sua existência antes de
cada carregamento;



Quando, durante a carga, o percurso ou a descarga de um veículo se verificar um derrame de óleos usados, a
zona contaminada deve ser imediatamente limpa, sendo os resíduos resultantes da utilização dos produtos
absorventes e/ou adsorventes obrigatoriamente encaminhados para um destino devidamente legalizado para o
seu tratamento ou eliminação.

e) Resíduos de Embalagens
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As embalagens, os materiais filtrantes e absorventes não contaminados deverão ser geridos como equiparáveis a
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e separados na fonte dos materiais contaminados;



Armazenar as embalagens não reutilizáveis e os materiais absorventes e filtrantes não contaminados em
recipientes destinados à deposição selectiva dos resíduos de acordo com as suas características e fileiras (vidro,
papel/cartão, madeira, metal, materiais compósitos);



As embalagens, os materiais filtrantes e absorventes contaminados deverão ser armazenados em contentores
especificamente destinados para o efeito, separando-os de acordo com o material contaminante.

f)

Resíduos de Pilhas e Acumuladores



As pilhas e acumuladores deverão ser armazenados em recipientes constituídos por recipientes estanques e de
composição que não reaja com os componentes dos acumuladores, devidamente assinalados, em local
impermeabilizado (betão), coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais e sinalética específica da
natureza dos riscos: corrosivo;



Junto ao local de armazenagem e devidamente assinalado deverá constar material absorvente e/ou adsorvente
para limpeza de derrames, cujo destino após a utilização deverá ser devidamente assegurado;



Os acumuladores são armazenados com o líquido no seu interior e na posição vertical, com as aberturas
fechadas e voltadas para cima. Em caso algum deverá ser removido o electrólito dos acumuladores e/ou
descarregado em sistemas de drenagem;



Quando a quantidade armazenada estiver próxima da capacidade de armazenagem temporária deverá ser
desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização.

g) Resíduos de Construção e Demolição (RCD)


Antes do início da obra, deverá ser efectuada uma inventariação dos RCD que irão ser produzidos, tendo como
objectivo proceder à identificação dos seus componentes perigosos, os quais, caso existam, deverão, sempre
que possível, ser removidos selectivamente;



Armazenar os RCD não reutilizáveis em contentores destinados à deposição selectiva dos resíduos de acordo
com as suas características e fileiras (vidro, papel/cartão, madeira, metal, materiais compósitos);



Os RCD contaminados deverão ser armazenados em contentores especificamente destinados para o efeito,
separando-os de acordo com o material contaminante;



Os meios de contentorização deverão ser colocados em locais impermeabilizados, de preferência cobertos e
devidamente sinalizados;



Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames de
reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de emergência
ambiental;



Substituição imediata dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se
encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações de emergência ambiental;



Quando a quantidade armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem temporária, deverá ser
desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização.
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h) Resíduos industriais


Deverá ser analisada a estrutura de todas as maquinarias e equipamentos industriais de modo a avaliar o seu
reaproveitamento;



As máquinas industriais onde a sua integridade estrutural tenha sido comprometida pela corrosão severa deverão
ser desmontadas e colocadas em áreas próprias para o efeito e devidamente sinalizadas;



Os resíduos industriais deverão ser colocados em áreas restritas, impermeabilizadas, isoladas, cobertas,
protegidas e a uma distância significativa dos recursos hídricos para evitar uma possível contaminação dos solos
e dos recursos hídricos existentes;



Quando a quantidade armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem temporária, deverão ser enviados
para tratamento/valorização/destino adequados e recolhidos por operadores licenciados para o efeito.

Acção de Monitorização
De modo a poder monitorizar as condições nas quais o PGR está a decorrer, deverão ser postas em prática as seguintes
acções:


Implementar o acompanhamento sistemático e periódico da disposição dos materiais na obra, da recolha e
armazenamento temporário de resíduos, ou seja, implantar a fiscalização ambiental da obra no sentido de
prevenir ou minimizar os aspectos ambientais que poderão causar impactes ambientais negativos;



Implementar o acompanhamento e a verificação sistemática da integridade dos sistemas de controlo ambiental
implantados, bem como dos seus procedimentos;



Inspeccionar visual e periodicamente os pontos de disposição de resíduos perigosos e não perigosos para a
verificação da manutenção da qualidade do solo e das águas, anterior a estas actividades;



Avaliar a eficácia das medidas de gestão de resíduos adoptadas;



Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização;



Implementar o acompanhamento sistemático e periódico da disposição dos materiais na obra, da recolha e
armazenamento temporário de resíduos, ou seja, implantar a fiscalização ambiental da obra no sentido de
prevenir ou minimizar os aspectos ambientais que poderão causar impactes ambientais negativos.

8.3.6 Resultados esperados
Espera-se que com este Programa seja possível garantir a manutenção das propriedades químicas do solo, evitando
alterações na qualidade das águas superficiais e subterrâneas que sejam relacionadas com a reabilitação e exploração do
Porto de Sacomar.

8.3.7 Cronograma das actividades previstas
No Quadro 8.2 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa de gestão ambiental.
Quadro 8.2  Cronograma das actividades previstas  Programa de Gestão de Resíduos
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Acções

Acções de Gestão
e Minimização

Construção

Exploração

Realizar inventário de resíduos e de produtos perigosos

Início

Anual

Capacitar equipa de funcionários ou terceiros para realizar a
classificação, manuseio e transporte dos resíduos

Início

Anual

Realizar a separação de resíduos

Diário

Diário

Garantir que as áreas de armazenamento e manuseio de
resíduos após sua separação, principalmente para os
perigosos, estarão protegidas e devidamente sinalizadas
para evitar acidentes

Diário

Diário

Identificar e implementar alternativas de minimização de
geração de resíduos.

Diário

Anual

Diário

Anual

Diário

Diário

Diário

Diário

Implantar área de enterro de resíduos não perigosos e sem
previsão de reutilização ou reciclagem, até que se tenha
local definitivo de disposição final

Sempre que
necessário

Sempre que
necessário

Implantar um local seguro de armazenamento provisório de
resíduos perigosos

Sempre que
necessário

Sempre que
necessário

Contínuo

Contínuo

Identificar e implementar alternativas de reutilização interna
Acções de Gestão dos resíduos.
e Minimização
Assegurar que os serviços de terceiros associados à gestão
de resíduos na empresa, incluindo-se os de transporte,
sejam realizados em conformidade com a legislação
ambiental.
Garantir o correcto manuseio, tratamento e destino final dos
resíduos gerados nas fases de construção e de exploração
do Projecto de Reabilitação do Porto de Sacomar de forma a
atender a legislação ambiental e normas técnicas aplicáveis.

Acções de
Monitorização

Implementar acções de monitorização e controlo
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8.4 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
8.4.1 Considerações Gerais
Politica e estrutura legal
A gestão dos recursos hídricos é definida, em Angola pela Lei de Águas, aprovada pela Lei nº 06/02, de 21 de Junho.
A Lei de Águas foi desenvolvida tendo em atenção que para um desenvolvimento económico e social sustentável é
importante implementar políticas e sistemas de gestão de águas, apropriados. Estes instrumentos não podem apenas
prevenir a poluição da água, mas devem também promover o seu uso sustentável.
A Lei estabelece as prioridades para o uso dos recursos em Angola, particularmente em relação às águas interiores
(superficiais e subterrâneas) que constituem o ciclo hidrológico nacional. Os recursos hídricos são propriedade do Estado.
O artigo 6º refere a competência do Ministro da Energia e Águas relativamente à protecção, conservação e defesa das
áreas de protecção parcial, sem prejuízo do disposto na Lei de Terras, Lei Bases do Ambiente e outra legislação relevante
para o ambiente.
Esta Lei contém no seu Capítulo II  Artigo 9º, os princípios gerais da gestão de águas, entre os quais: o direito do cidadão
e entidades colectivas à água; da gestão integrada dos recursos hídricos, da coordenação institucional e participação das
comunidades; da compatibilização da política de gestão de águas com a política geral de ordenamento do território e
política ambiental; da água como bem social, renovável, limitado e com valor económico e da relação entre poluição e
responsabilidade social e financeira de reparação de danos ambientais, ou seja o princípio do poluidor pagador (PPP).
A Lei prevê a cooperação internacional para as questões do controlo da qualidade da água e da erosão dos solos (art.19º).
O capítulo IV é inteiramente dedicado às questões relacionadas com a protecção das águas contra a poluição, visando
impedir a acumulação no subsolo de compostos tóxicos ou perigosos susceptíveis de inquinar as águas subterrâneas e
evitar qualquer outra acção que possa causar a degradação do meio hídrico (art. 66º). Neste sentido, o Ministério da
Energia e Águas elaborou dois regulamentos que estão para a aprovação do Conselho de Ministros sobre a !Utilização
Geral dos Recursos Hídricos" e sobre o !Abastecimento Público de Água Potável, Saneamento de Águas Residuais e
Drenagem de Águas Pluviais Urbanas" necessários para a implementação das disposições desta lei sobre o controlo da
poluição.
A Lei limita certas actividades causadoras de poluição e contaminação das águas; propõe medidas de prevenção e
controlo da poluição das águas e prevê a responsabilidade do poluidor, estabelecendo que quem provocar poluição das
águas, independentemente de culpa e da sanção aplicável, constitui-se na obrigação de reconstituir a situação anterior à
verificação do evento que obriga à reparação através da responsabilização do poluidor (art. 69º).
Âmbito
O programa de monitorização dos recursos hídricos pretende criar um sistema de controlo de qualidade da água, para que
se possa garantir um grau de qualidade de água na área de influência directa do estudo em consonância com os limites
legais.
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A legislação nacional é omissa quanto a limites de referência a respeitar para a qualidade da água. Neste contexto, para a
elaboração do programa de monitorização serão considerados os valores de guia das directrizes ambientais gerais do
Banco Mundial de descargas para a água, apresentados no Quadro 8.3.

Quadro 8.3  Valores de referência considerados para a qualidade dos efluentes líquidos
Referência

Parâmetro
pH
CBO (Carência
Bioquímica de
Oxigénio)
CQO (Carência
Química de
Oxigénio)

Petróleo e Gordura

Banco Mundial

SST (Sólidos
Suspensos Totais)
Total de Metais
Pesados
Cloro (Total
Residual)

Padrão internacional
Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1

50 mg/l

Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1

250 mg/l

Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1

10 mg/l para escoamento
de água da água da chuva
convencionalmente pura
10  20 mg/l para descarga
de efluentes

Bactérias
Coliformes
Aumento da
temperatura

Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1

Sulfito

6a9

Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1

Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1
Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1
Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1
Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1
Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1
Banco Mundial  Directrizes
Ambientais Gerais (1998) 1

Fenóis

Valor

50 mg/l
10 mg/l
0,2 mg/l
0,5 mg/l
1 mg/l
<400 NPM2/100 ml
<3ºC acima da temperatura
ambiente das águas
receptoras

Notas: 1  Directrizes Ambientais Gerais: Manual sobre a Prevenção e Redução da Poluição, Grupo do Banco Mundial, Julho de 1998";
 NPM  Número mais provável.

2

8.4.2 Justificação
A exploração do Porto de Sacomar implica a produção de efluentes advindos dos sistemas de controlo ambiental, como
estações de tratamento de águas residuais (ETAR) que depois de tratados serão descarregados na Baía do Saco.
Desta forma, é importante que sejam previstas as acções de gestão nas estruturas de controlo e monitorização das águas
subterrâneas e marinhas, garantindo a monitorização da eficiência dos sistemas em operação.
A disponibilidade de dados quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos e marinhos na área em estudo é
muito limitada e não existe informação adicional disponível para análise. Assim sendo, recomenda-se a implementação do
presente programa de monitorização na área de interferência directa do projecto.
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O programa de monitorização dos recursos hídricos pretende criar um sistema de controlo de qualidade da água, para que
se possa garantir um grau de qualidade de água na área de influência directa do estudo em consonância com os limites
legais estabelecidos.
De referir que não se encontra previsto nenhum programa de monitorização para as águas superficiais, uma vez que não
existem corpos de água superficial na vizinhança do Porto.

8.4.3 Principais Objectivos
Os principais objectivos deste programa são:


Estabelecer um registo histórico de valores de parâmetros indicadores da qualidade das águas subterrâneas e
dos efluentes, antes e durante a reabilitação do empreendimento;



Contribuir para a verificação das previsões e análises de impactes efectuadas nos estudos ambientais;



Acompanhar e avaliar os impactes nos recursos hídricos efectivamente associados ao Porto de Sacomar, durante
as fases de construção e exploração;



Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas.

8.4.4 Acções Ambientais
Acções de Gestão de Águas e Efluentes
A AEMR deverá implementar Sistemas de Controlo de efluentes quer nas zonas de estaleiros de obra, de armazéns e
unidades de apoio e deverão ser realizadas as seguintes acções:


Elaborar um procedimento para garantir que a água de consumo dos estaleiros assim como das oficinas seja de
boa qualidade;



Elaborar o projecto de execução para implantação dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários, com o
objectivo de atender aos limites legais de descarga de efluentes líquidos, considerando-se as redes de
esgoto/drenagem necessárias;



Elaborar e validar o Manual de Operação e Procedimentos Operacionais específicos para cada sistema de
controlo ambiental previsto.



Elaborar um plano de monitorização dos efluentes sempre que haja libertação dos mesmos para o meio com
base nas premissas estabelecidas nas acções deste Plano;



Elaborar plano de manutenção preventiva de todos os equipamentos previstos nos sistemas de controlo, com
cronograma, procedimentos e ficha de acompanhamento;

Treino de uma equipa envolvida directamente nas actividades de operação e/ou supervisão dos sistemas de controlo
previstos, para garantir sua correcta operação, manutenção e verificação periódica.
Acções de Monitorização  efluentes
Parâmetros de amostragem
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Os parâmetros a analisar foram considerados tendo em consideração as actividades previstas para o Porto e são os
mesmos para as fases de construção e para a fase de exploração, por forma a ter-se uma informação mais completa, para
os mesmos parâmetros, ao longo das duas fases do projecto. Apresentam-se seguidamente os parâmetros a analisar:


pH;



Temperatura;



Condutividade;



Carência Bioquímica de Oxigénio  CBO;



Carência Química de Oxigénio  CQO;



Sólidos Suspensos Totais (SST);



Hidrocarbonetos Totais;



Chumbo;



Cobre;



Zinco;



Óleos e Gorduras;



Coliformes Totais;



Coliformes Fecais.

Acções de Monitorização  águas subterrâneas


pH;



Temperatura;



Dureza Total;



Turvação;



Sólidos Suspensos Totais (SST);



Alcalinidade Total;



Cálcio;



Magnésio;



Sódio;



Potássio;



Cloro;



Sulfatos;



Fluoretos;



Nitratos;
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Ferro;



Manganésio.

Locais de amostragem
Relativamente aos pontos de amostragem, deverão ser colhidas amostras de água directamente nos efluentes a libertar,
e, eventualmente, em furos ou captações de água subterrânea existentes nas imediações, desde que estes existam numa
área envolvente, a menos de 200 m do local do Porto. Importa sublinhar que os locais de amostragem seleccionados (para
as águas subterrâneas) deverão ser os mesmos para as fases de construção e de exploração, permitindo assim uma
análise da evolução qualitativa dos parâmetros medidos.
Na Figura 5.10 encontram-se indentificados os locais de amostragem propostos para a monitorização das águas
subterrâneas.

Figura 8.1  Locais propostos para a monitorização de águas subterrâneas no Porto de Sacomar

Frequência de Amostragem
A frequência de amostragem preconizada para os parâmetros qualitativos corresponde a quatro campanhas anuais. Esta
frequência aplica-se tanto à fase de construção como à fase de exploração e respeita tanto às águas subterrâneas como à
monitorização dos efluentes.
Realça-se, contudo, que deverá ser efectuada uma campanha prévia a qualquer intervenção no terreno, e que as
campanhas de amostragem deverão ser consideradas pelo menos durante os três primeiros anos da exploração.
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Metodologia de Amostragem
As amostras de água devem ser recolhidas em recipientes plásticos de 1 litro, previamente limpos, usando métodos de
amostragem de acordo com os protocolos de amostragem UNEP para análises químicas inorgânicas (Bartram and
Balance, 1996). Os recipientes de recolha devem ser devidamente identificados com a localização, data, hora da recolha,
juntamente com o nome e o contacto da pessoa que fizer a amostragem. As amostras devem então ser colocadas em
caixas refrigeradoras e transportadas para o laboratório num período máximo de 24h. Caso não seja possível o transporte
durante esse período de tempo, recomenda-se a conservação de uma segunda amostra com H2SO4 para análise de
nutrientes ou H2NO3 para análise de metais. Para a conservação das amostras devem ser consultados os protocolos
UNEP de Bartram & Balance (1996). As amostras para analises microbiológicas devem ser recolhidas em frascos
esterilizados com capacidade de 1 litro, colocadas no frio em caixas refrigeradoras e transportadas para o laboratório num
período máximo de 12h após a recolha. Em alternativa, para proceder à análise microbiológica em campo pode-se
processar as amostras através de câmaras de incubação.

Armazenamento e tratamento de dados
Os dados recolhidos devem ser armazenados numa base de dados adequada, a qual permita de forma simples o
armazenamento, extracção, manipulação e análise dos dados (de acordo com as directrizes e padrões de qualidade da
água, análises de tendência e estatística), para a elaboração de relatórios. Recomenda-se ainda que a AEMR desenvolva
uma base de dados central, onde toda a informação referente à área de influência do empreendimento possa ser
armazenada e ligada a um sistema de localização geográfica (GPS), permitindo uma fácil identificação, pesquisa e
recuperação de dados.
Recomenda-se que sejam desenvolvidos formatos para a elaboração de relatórios, para o cumprimento dos requisitos
legais e os estabelecidos pela instituição ambiental. Esses relatórios devem apresentar o desvio ou o cumprimento dos
requisitos ambientais estipulados, ou relatórios resumidos com a interpretação dos dados.
O programa de monitorização deve ser reavaliado a cada três anos, para determinar a sua eficiência (focado na
informação apropriada e sem custos excessivos desnecessariamente) e se continua a satisfazer a necessidade de
informação quer da AEMR, quer da instituição ambiental.

8.4.5 Resultados esperados
Espera-se a criação de uma base de dados para que se possa, por um lado ter informação de base sobre a qualidade de
água na zona de estudo, e por outro lado, a longo prazo, compreender de que forma um empreendimento deste género
pode influenciar a qualidade da água, detectar atempadamente eventuais problemas de poluição e permitir a definição e
adopção rápida de eventuais medidas correctivas ou adicionais necessárias.

8.4.6 Cronograma das actividades previstas
Na tabela seguinte apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa de gestão
ambiental.
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Quadro 8.4  Cronograma das actividades previstas  Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos
Acções

Acções de
Gestão e
Minimização

Acções de
Monitorização

Construção

Exploração

Elaboração do projecto executivo para implantação
dos sistemas de tratamento de efluentes.

Antes do início

Elaborar e validar o Manual de Operação e
Procedimentos Operacionais específicos para cada
sistema de controlo ambiental previsto.

Antes do início

Treino de uma equipa envolvida directamente nas
actividades de operação e/ou supervisão dos sistemas
de controlo previstos.

Antes do início

Elaborar plano de manutenção preventiva de todos os
equipamentos previstos nos sistemas de controlo,

Antes do início

Implementação do plano

Contínuo

Monitorização dos Sistemas de Controlo Ambiental

Contínuo

Contínuo

Monitorização das águas subterrâneas e efluentes

Trimestral

Trimestral

Reavaliação do programa de monitorização
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8.5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
8.5.1 Considerações Gerais
Neste capítulo é apresentado o programa de monitorização da qualidade do ar para o Porto de Sacomar. Na ausência de
legislação específica angolana, foram considerados os limites de qualidade do ar constantes da legislação comunitária
europeia, nomeadamente a Directiva 2008/50/CE, que regula as emissões para a atmosfera de certos poluentes emitidos
por grandes instalações de combustão e o regime de prevenção e controlo da emissão de poluentes para a atmosfera das
instalações industriais.

8.5.2 Justificação
A avaliação dos impactes da operação mineraleira do Porto de Sacomar resultou na identificação de impactes pouco
significativos sobre a qualidade do ar. Apesar disso, e dado que a avaliação de impactes se baseou em modelação
matemática, julga-se pertinente propor a realização de acções de monitorização, de modo a acompanhar os impactes
previstos para fase de exploração e confirmar os resultados esperados. A monitorização permitirá ainda identificar
eventuais casos de degradação da qualidade do ar que possam vir a ocorrer, e assim permitir a proposta de medidas
correctivas.
O plano apresentado é aplicável à situação actual e ao primeiro ano de exploração da situação futura. A aplicabilidade
deste plano nos anos seguintes depende dos resultados obtidos neste primeiro ano. As medições propostas deverão ser
efectuadas junto a receptores sensíveis existentes na envolvente da zona de intervenção.

8.5.3 Principais Objectivos
Os principais objectivos deste programa são:


Estabelecer um registo histórico de valores de parâmetros indicadores da qualidade do ar na zona em estudo,
durante a fase de exploração do empreendimento;



Contribuir para a verificação das previsões e análises de impactes efectuadas nos estudos ambientais;



Acompanhar e avaliar os impactes na qualidade do ar efectivamente associados à operação do Porto de
Sacomar;



Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas e permitir a adopção de
medidas adicionais ou correctivas que eventualmente se venham a verificar necessárias.

8.5.4 Acções Ambientais
O presente programa prevê a realização de acções de monitorização da qualidade do ar relativamente às partículas em
suspensão (PM10 e PM2.5), de acordo com as especificações a seguir definidas.
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Parâmetros a monitorizar
O programa de monitorização contemplará a medição da concentração no ar ambiente de partículas em suspensão (PM10
e PM2.5), poluente associado à actividade mineira do porto.
Paralelamente deverão ser efectuadas medições dos parâmetros meteorológicos locais:


Velocidade do Vento;



Direcção do Vento;



Quantidade de Precipitação;



Temperatura do Ar;



Humidade Relativa;



Radiação Solar.

Locais e frequência das amostragens
Para caracterização da situação actual e caracterização da fase de exploração deverão ser efectuadas medições
indicativas que são, de acordo com a Directiva 2008/50/CE, medições que se efectuam com periodicidade reduzida mas
que satisfazem os outros objectivos de qualidade dos dados. O período de frequência mínimo para as medições
indicativas deverá respeitar o estipulado pela Directiva. As medições deverão abranger a época seca e a época húmida.
Desta forma, é apresentada, no Error! Reference source not found. uma síntese dos períodos previstos na legislação e
adoptados no presente plano de monitorização para cada poluente.
Quadro 8.5  Períodos de frequência previstos para as medições indicativas por poluente
Poluente

Local

Período de referência mínimo por local e por
ano

Partículas em Suspensão (PM10 e PM2.5)

Localidade de Saco

14% do ano
8 semanas repartidas de modo uniforme ao longo
do ano

Nota: Referência - Directiva 2008/50/CE.

A localização exacta dos pontos de monitorização deverá ser seleccionada após visita ao local a efectuar com o menor
espaço temporal possível antes do início das medições. Para a caracterização da situação actual deve ser seleccionado
um ponto na localidade de Saco, tanto quant o possível junto dos receptores sensíveis mais próximos do Porto de
Sacomar. Para caracterização da fase futura, consoante os resultados obtidos nas campanhas de monitroização da fase
actual ou em caso de reclamação, poderão ser definidos novos locais de amostragem.
Na selecção exacta dos locais a monitorizar em cada zona proposta deverá ter-se em conta, tanto quanto possível, os
seguintes critérios:


O fluxo de ar em torno da entrada da sonda de amostragem (ou seja, num ângulo de, pelo menos, 270o) deve ser
livre, sem quaisquer obstruções que afectem o fluxo de ar na proximidade do dispositivo de amostragem (em
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geral, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores ou outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do
edifício mais próximo, no caso de pontos de amostragem representativos da qualidade do ar na linha de
edificação);


Em geral, a entrada da sonda deve estar a uma distância entre 1,5 m (zona de respiração) e 4 metros do solo;



A entrada da sonda não deve ser colocada na vizinhança imediata das fontes, a fim de evitar a captura directa de
emissões não difundidas no ar ambiente;



O exaustor da sonda de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação do ar expelido para a
entrada da sonda;



Deverá também atender-se aos seguintes factores:
Fontes interferentes;
Segurança;
Acessibilidade;
Disponibilidade de energia eléctrica e comunicações telefónicas;
Visibilidade do local em relação ao espaço circundante;
Segurança do público e dos operadores;
Requisitos em matéria de planeamento.

Técnicas e métodos de análise ou registo de dados de equipamentos necessários
Na ausência de conhecimento de referenciais na Lei Angolana ou outros, propõe-se que para cada um dos parâmetros,
sejam utilizados os métodos de referência de acordo com o estabelecido na Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho de 21 de Maio de 2008.
Poderá ser utilizado qualquer outro método que se demonstre possuir uma relação coerente com o método de referência.
Nesse caso, os resultados obtidos por esse método deverão ser corrigidos de modo a apresentarem resultados
equivalentes aos resultados que teriam sido conseguidos mediante a utilização do método de referência. A demonstração
de equivalência dos métodos deverá ser efectuada tendo em conta as directrizes comunitárias existentes à data.
O período de integração dos dados obtidos deverá ser no mínimo o período considerado nos valores limite da Directiva
2008/50/CE, por poluente, de forma a permitir a comparação dos valores obtidos com os respectivos valores limite
presentes na legislação comunitária.
Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores do funcionamento do projecto
O recomeço da actividade de recepção e expedição de minério de ferro no Porto de Sacomar terá impactes na qualidade
do ar, dado a natureza do próprio material bem como as diferentes operações de manuseamento do mesmo. Esta
actividade irá emitir partículas em suspensão, em quantidades significativas promovendo a sua monitorização. A
monitorização permitirá também verificar se as medidas de minimização estão a ser correctamente implementadas.
Métodos de tratamento dos dados
De seguida estão enunciados os diferentes métodos de tratamento de dados que deverão ser considerados:
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 Para cada poluente, deve ser efectuado o cálculo estatístico dos dados obtidos nas campanhas realizadas em
cada local, tal como apresentados no Quadro 8.7;

Quadro 8.6  Cálculos para apresentação dos dados relativos ao ar ambiente

(1)

Parâmetro(1)

PM10

PM2.5

Valor Médio Anual
Valor Máximo Diário

X
X

X

Para os cálculos a realizar aos resultados, deverão ser considerados os critérios de validade na recolha dos dados e no cálculo dos parâmetros estatísticos
definidos na legislação aplicável

 Para cada local, comparação dos valores obtidos no ano de monitorização com os respectivos valores limite e
limiares superiores de avaliação presentes na Directiva 2008/50/CE;
 Em caso de registo de valores acima dos respectivos valores limite ou limiar de avaliação superiores, deverá ser
investigado para cada ocorrência de excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente a investigação
acerca da exposição do local a massas de ar provenientes directamente da fonte;
 De forma a caracterizar a qualidade do ar avaliada ao longo da totalidade das semanas previstas, deverá ser
aplicada a seguinte metodologia:
Para o poluente e para cada local, cálculo dos valores médios das campanhas;
Apresentação em forma de tabela das médias das concentrações relativas aos dias de fim-de-semana e
aos dias de semana útil, com a indicação do acréscimo de concentrações face aos valores obtidos
durante o fim-de-semana, visando verificar um eventual efeito dos dias de semana útil nas
concentrações do poluente medido;
Cálculo das concentrações médias do poluente proveniente das fontes emissoras e sem proveniência
das mesmas, permitindo compreender qual o contributo médio efectivo da fonte nos receptores
considerados.
Critérios de avaliação dos dados
Com o objectivo de avaliar a existência de impacte significativo do recomeço da actividade de recepção e expedição de
minério de ferro no Porto de Sacomar, será avaliada a excedência dos valores limite estipulados na Directiva 2008/50/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Maio de 2008
As medições devem ocorrer na situação actual e posteriormente no início da fase de exploração. Tal como já foi referido a
aplicabilidade deste plano nos anos seguintes depende dos resultados obtidos no primeiro ano de exploração
No Quadro 8.7 apresenta-se para cada poluente o respectivo critério de avaliação, no sentido de avaliar a existência de
impacto significativo do projecto em estudo no local de medição.
Quadro 8.7  Critérios de avaliação de dados relativos ao ar ambiente
Poluentes

Unidades

Período de
Integração

Parâmetro Estatístico

Valor Limite

Máximo de
períodos com
excedência

PM10

µg.m-3

Diário

Valor Máximo das Médias
Diárias

50

35
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Poluentes

PM2.5

Unidades

Período de
Integração

Parâmetro Estatístico

Valor Limite

Máximo de
períodos com
excedência

µg.m-3

Anual

Valor Médio Anual

40

-

µg.m-3

Diário

Valor Médio Anual

28

-

Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos programas de monitorização
Quando o programa de monitorização revelar o incumprimento de um valor limite, deverão ser estudadas as causas do
incumprimento e as formas de minimizar os impactes daí recorrentes. Deverá ser verificado se estão ser cumpridas as
medidas de minimização estipuladas e a necessidade de adopção de medidas para evitar que os valores limite voltem a
ser excedidos.
Periodicidade dos relatórios de monitorização, datas de entrega e critérios para a decisão sobre a revisão do
programa de monitorização
Os Relatórios de Monitorização deverão ser realizados no final de cada ano de monitorização.
Os relatórios anuais deverão ser realizados no primeiro trimestre do ano subsequente ao ano de realização das medições
a que o relatório reporta.
A periodicidade das campanhas de monitorização deverá ser revista no final de cada monitorização, no relatório final, e
acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste programa de monitorização.

8.5.5 Resultados esperados
Espera-se a criação de uma base de dados para que se possa, por um lado ter informação de base sobre a qualidade de
ar na zona de estudo, a influência do projecto sobre essa qualidade, detectar atempadamente eventuais problemas de
poluição e permitir a definição e adopção rápida de eventuais medidas correctivas ou adicionais necessárias.

8.5.6 Cronograma das actividades previstas
Na tabela seguinte apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa de gestão
ambiental.
Quadro 8.8  Cronograma das actividades previstas  Programa de Monitorização da Qualidade do Ar
Acções
Acções de
Monitorização

Medição de Partículas em Suspensão (PM10 e PM2.5)
Entrega de relatórios de monitorização
Reavaliação do programa de monitorização
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-

Anual
Anual
Anual
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8.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
8.6.1 Consideração Gerais
A legislação angolana não prevê requisitos legais específicos relativos à comunicação social associada à implementação
de projectos. No entanto, as melhores práticas internacionais, nomeadamente as práticas de instituições como o Banco
Mundial, reconhecem a elevada importância da definição de programas e protocolos de relacionamento entre as diferentes
partes envolvidas em grandes projectos, como forma de potencialização do capital social existente de todas as partes
envolvidas.
Com o presente Programa de Comunicação Social pretende-se assim propor actividades de comunicação com o objectivo
de evidenciar e reforçar o compromisso do promotor com a construção e consolidação de relacionamentos com todas as
partes envolvidas durante a fase de construção e exploração do empreendimento.
Assim, este programa terá como objectivo definir orientações e directrizes corporativas de relacionamento e
posicionamento do promotor para as fases de construção e exploração do projecto, tendo em conta as características do
projecto e o contexto socioeconómico de área envolvente.

8.6.2 Justificação
O presente programa baseia-se no pressuposto de que a comunicação é um processo indispensável para a articulação do
promotor com a comunidade receptora do empreendimento proposto, e que as actividades propostas neste âmbito devem
considerar e integrar oportunidades de posicionamento e relacionamento do promotor com todos os públicos sob influência
directa e indirecta do projecto, com o intuito de contribuir para a potencialização do capital social existente de todas as
partes envolvidas, assim como garantir que as preocupações dos públicos estejam reflectidas nas acções de comunicação
do promotor.
Assim, a definição de uma Gestão de Comunicação para o empreendimento permitirá definir e consolidar um
relacionamento permanente e transparente entre todos os stakeholders e o promotor, contribuindo assim para integrar no
projecto as suas expectativas e temas de interesse, valorizando as potencialidades de todas as partes interessadas com
respeito à sua identidade cultural e suas práticas sociais.
A Gestão da Comunicação do empreendimento deverá assim basear-se nos seguintes princípios:
 Diálogo Social  diálogo permanente com as partes interessadas utilizando ferramentas que permitam a
interactividade, o conhecimento e entendimento do empreendimento e sua relação com seus públicos e, acções
construídas por meio de parcerias entre a sociedade civil, o poder público e a iniciativa privada, inclusive através
de um relacionamento constante com os principais canais regionais mediáticos.
 Acções Institucionais # realização de acções de relacionamento com a comunidade e os stakeholders locais,
de modo a potenciar a proximidade da comunidade receptora com o projecto, e as vantagens e oportunidades daí
resultantes;
 Relacionamento com públicos estratégicos  identificação permanente de stakeholders estratégicos, análise
dos cenários e dos respectivos actores em constante mudança e a definição clara de abordagem para cada
momento optimizando a construção de relacionamentos.
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8.6.3 Principais Objectivos
Este programa tem como principais objectivos:
 Promover o diálogo social a partir de acções de posicionamento e de relacionamento do empreendedor com os
diversos stakeholders do empreendimento, integrando as diferentes iniciativas de interface;
 Promover o conhecimento, entendimento, envolvimento e valorização mútuos do posicionamento, estratégias e
iniciativas do empreendedor e dos stakeholders ligados ao empreendimento, contribuindo para o esclarecimento
quanto à gestão de impactes por meio dos canais de comunicação e relacionamentos.

8.6.4 Acções Ambientais
O promotor deverá desenvolver e implementar uma política de comunicação definida. O projecto deverá ter uma equipa
específica de comunicação, orientada e alinhada tecnicamente com as equipas internas. No relacionamento directo com
as comunidades onde o projecto se irá desenvolver importa referir que a maioria da população afectada apresenta baixos
níveis de escolaridade, pelo que se deverá ter em conta este aspecto no caso de ser feita a distribuição de panfletos e
informações relativas ao projecto. O método mais eficaz de comunicação com as populações afectadas é através de
imagens (figuras ou fotografias) e comunicação oral.
As acções a desenvolver são discriminadas para as fases de construção e exploração.
Fase de Construção
 Deverá ser instalada sinalética e avisos às populações utilizadoras dos espaços próximos do Porto, de modo a
prevenir a ocorrência de acidentes;
 Deverá ser informada a população das localidades mais próximas dos locais das obras, acerca das acções de
construção bem como a respectiva calendarização.
Fase de exploração
 Na fase de exploração, recomenda-se também a realização de campanhas de participação das comunidades,
eventualmente dirigidas às instituições de ensino ou grupos específicos da comunidade, com a realização de
visitas guiadas ao projecto, de modo a informar e sensibilizar as populações sobre as especificidades do projecto
e as suas vantagens para economia regional e nacional.

8.6.5 Resultados esperados
Com este programa espera-se conseguir criar uma rede comunicação entre o promotor e todos os stakeholders,
minimizando a percepção negativa das perturbações induzidas pela construção do empreendimento e potenciando o
relacionamento entre a comunidade local e o promotor.
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8.6.6 Cronograma das actividades previstas
Quadro 8.9  Cronograma das actividades previstas  Programa de Comunicação Social
Acções
Acções de
Gestão e
Minimização

Instalação de sinalética de segurança nos acessos ao local do porto
Prestação e actualização da informação às populações locais sobre
os prazos e perturbações expectáveis ao longo da fase de
construção
Campanhas de envolvimento das comunidades locais, com visitas
guiadas ao projecto
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Construção

Exploração

X
X
X
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8.7 PROGRAMA DE RECRUTAMENTO E CAPACITAÇÃO
8.7.1 Consideração Gerais
Não existem requisitos legais específicos relativos ao recrutamento e capacitação profissional. No entanto, é reconhecido
internacionalmente como sendo de extrema importância a definição de programas que estabeleçam prioridade para a
participação das populações locais nos projectos, bem como a sua formação, aspecto que se constitui como um dos
pilares essenciais ao sucesso do projecto.

8.7.2 Justificação
O Programa de Recrutamento e Capacitação procura privilegiar o uso de trabalhadores e empresas locais, permitindo
também a sua formação, sendo este um ponto fulcral para o desenvolvimento da região onde se insere o projecto, sendo
por isso este programa fundamental para potenciar o impacto positivo deste projecto na economia local e regional.

8.7.3 Principais Objectivos
Os principais objectivos deste programa serão:
 Estruturar as acções de recursos humanos privilegiando sempre que possível aquelas disponíveis no país:
Privilegiar as empresas nacionais na contratação de fornecedores de serviços de recrutamento;
Em situações de igualdade de formação e competências, dar prioridade a candidatos locais ou regionais;
Realizar parcerias que possibilitem o desenvolvimento de instituições e prestadores de serviços da área
de influência do projecto;
Incentivar a educação formal e profissional dos trabalhadores, e da comunidade local, por transmissão
dessas competências;
 Organizar processos selectivos que garantam a competitividade do empreendimento;
 Viabilizar acções de formação, capacitação e desenvolvimento de forma a garantir a retenção dos melhores
profissionais.

8.7.4 Acções Ambientais
Recrutamento e Selecção
No recrutamento e selecção dos trabalhadores, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, deverá
ser dada prioridade ao recrutamento de locais do Munípio do Namibe e da Província do Namibe. Na ausência de
candidatos adequados às tarefas a executar nestes âmbitos geográficos, deverá ser dada prioridade ao recrutamento de
nacionais e, em última hipótese, a trabalhadores estrangeiros.
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Em situações de igual formação e competências, deverão ser aplicadas práticas de discriminação positiva aos
trabalhadores locais e regionais, dando-se assim prioridade ao seu recrutamento, de modo a potenciar o impacte positivo
do projecto sobre a redução da taxa de desemprego regional.
Nos contratos, ou outros documentos de contratação, deverão ser previstas regras de boa conduta por parte dos
trabalhadores, vinculando os mesmos ao cumprimento de bons comportamentos ambientais, especialmente as que
apresentam maior potencial de impacte, como o respeito pelos sítios sagrados, a proibição da caça e do corte de árvores.
Aquisição de materiais, equipamentos e serviços
Relativamente à aquisição dos materiais, equipamentos e serviços necessários para o projecto, quer na empreitada de
construção, quer durante a fase de exploração, deverão ser aplicados os mesmos princípios de discriminação positiva
referidos para o recrutamento de pessoal, devendo-se privilegiar a contratação de empresas locais e regionais, sempre
que exista disponibilidade dos serviços, materiais e equipamentos necessários no mercado regional, e em condições de
fornecimento e comerciais similares.
Formação Profissional
O promotor deverá estabelecer um programa de formação profissional, de carácter contínuo, abrangendo as fases de
construção e exploração, de modo a capacitar os seus trabalhadores, no sentido da optimização da execução das suas
funções, e ainda fornecer-lhes instrumentos de gestão pessoal. Os programas de formação profissional poderão abranger
as seguintes temáticas:
 Programas de formação específica  adaptados às tarefas e funções de cada categoria e cargo profissional
existentes nas fases de construção e exploração;
 Programas de educação ambiental  de modo a educar os trabalhadores nas boas práticas e comportamentos
ambientais, minimizando assim o risco de impactes ambientais decorrentes de más práticas ou comportamentos;
Saúde e segurança  de modo a educar os trabalhadores nas boas práticas e comportamentos, em termos da saúde e
segurança no trabalho, minimizando assim o risco de acidentes e de impactes sobre a saúde, tais como a transmissão de
doenças infecciosas, entre outros.

8.7.5 Resultados esperados
Espera-se que com este programa seja possível criar uma nova rede de profissionais que contribuíam para a correcta
execução do projecto assim como para o desenvolvimento sustentável da região onde se insere o projecto.

8.7.6 Cronograma das actividades previstas
Quadro 8.10  Cronograma das actividades previstas  Programa de Recrutamento e Capacitação
Acções
Acções de
Potenciação

Recrutamento e selecção
Formação
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Sempre que
necessário
Contínuo

Sempre que
necessário
Contínuo
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Estudo de Impacte Ambiental do projecto de Reabilitação do Porto de Sacomar constitui um instrumento de
apoio à tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental deste empreendimento portuário. O projecto em análise visa a
reabilitação de uma infra-estrutura portuária mineraleira pré-existente  o Porto de Sacomar, cuja actividade mineraleira se
encontra desactivada desde 1978, mantendo-se deste então este porto em utilização como terminal de descarga de
combustíveis. A reabilitação da actividade mineira do porto visa reactivar a exportação de minério de ferro, enquadrandose num projecto mais abrangente do promotor AEMR, que prevê a exploração de minério de ferro em duas localizações 
Kassinga Norte, próximo de Jamba Mineira, e Kassinga Sul, próximo de Tchamutete.
Em termos gerais, a avaliação de impactes produzida identificou impactes ambientais negativos pouco significativos, quer
associados à fase de construção, quer à fase de exploração. Não foram identificados impactes negativos de significância
tal que ponham em causa a viabilidade ambiental do projecto (eventuais questões fatais).
Para os impactes negativos identificados foram propostas as medidas de mitigação necessárias, proporcionalmente à
significância avaliada, que se encontram sistematizadas num conjunto de programas de gestão ambiental temáticos
(gestão de obra, gestão de resíduos, monitorização de recursos hídricos e qualidade do ar e programa de comunicação
social), integrados no Programa de Gestão Ambiental proposto no presente EIA.
Em relação aos impactes positivos do projecto, os mesmos verificam-se fundamentalmente ao nível da componente
socioeconómica, com a criação de oportunidades de emprego, a dinamização da economia local e regional e a exploração
do minério de ferro, com as decorrentes mais valias para a economia nacional. Em termos gerais, o impacte positivo sobre
a socioeconomia foi considerado significativo.
Também ao nível dos impactes positivos foram propostas medidas ambientais, de modo a potenciar os efeitos positivos do
projecto. Estas medidas foram traduzidas no programa de recrutamento e capacitação, integrado no Programa de Gestão
Ambiental.
Considerando o conjunto de impactes avaliados, quer positivos, quer negativos, e as medidas de mitigação propostas,
considera-se que a Reabilitação do Porto de Sacomar é ambientalmente viável.
Por último, acrescente-se que não foram identificadas lacunas de conhecimento que questionem a validade dos trabalhos
desenvolvidos, considerando-se assim que o conhecimento existente é suficiente para servir de base à discussão e à
tomada de decisão por parte das autoridades ambientais competentes.
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ANEX
XO I  CARA
ACTERÍST
TICAS DOS
S MODELO
OS DE QUA
ALIDADE D
DO AR AP
PLICADOS
MODELO D
DE DISPERSÃ
ÃO - AERMOD
D
O AERMOD
D é um modeloo de dispersãoo avançado quue incorpora tratamentos
t
acctuais da teorria da camadaa limite planetáária,
conhecimenntos de turbulência, dispersão e interaccções com a superfície. Este modelo fo
foi formalmente proposto pela
p
USEPA (Unnited States Ennvironmental Protection Aggency) em Abril de 2000 coomo substitutoo do modelo ISCST3.
I
A últtima
versão do m
modelo (utilizaada neste estuudo) inclui os algoritmos dee downwash do
d penacho doo modelo PRIME. Esta verrsão
foi sujeita a avaliações por
p parte da USEPA
U
(Docuumentos n.º EPA-454/R-03
E
-002 e n.º EPPA-454/R-03-0003 de Junhoo de
2003), com resultados bastante positivos, sendo reecomendada a sua utilizaçção como moodelo autorizaado. O AERM
MOD
SC3  Industriial Sourcer Coomplex.
substitui dessde Novembroo de 2005 o annterior modeloo regulatório Americano IS
O AERMOD
D é um modelo de dispersãão de estado estacionário. Na camada limite estável, assume-se que
q a distribuiição
das concenttrações é gauussiana, quer na vertical quuer na horizoontal. Na camaada de limite convectiva, assume-se
a
quue a
distribuição horizontal é gaussiana,
g
maas a distribuiçção vertical é descrita
d
com uma função dde probabilidaade de densidade
bi-gaussianaa.
O AERMOD
D foi concebiddo para tratarr fontes à su perfície e eleevadas, em toopografia simpples e complexa. Tal com
mo o
modelo ISC
CST3, o AERM
MOD tem posssibilidade dee tratamento de
d fontes múltiplas (pontuaais, em área ou em volum
me),
apresentanddo relativamennte a este últim
mo modelo ass seguintes vantagens, entree outras:
 Entra eem linha de coonta com a teemperatura e vvento acima da
d fonte emisssora, em conddições estáveiss, e com updrrafts
e downndrafts convecctivos em condições instáveeis;
 Relativvamente aos dados de enttrada meteoroológicos, podee adaptar níveeis múltiplos dde dados a váárias altitudess da
fonte eemissora e do penacho, parra além de criaar perfis verticcais de vento, temperatura e turbulência;
 Utiliza tratamentos gaussianos na dispersão vvertical e horizzontal do penacho em conndições estáveeis e uma funnção
d densidade na dispersão vertical em coondições instááveis;
não gaaussiana de probabilidade de
 Na forrmulação da altura
a
da cam
mada de mistuura inclui umaa componentee mecânica e , ao utilizar dados
d
de entrrada
horárioos, fornece um
ma sequência mais realista das alteraçõees diurnas da camada
c
de miistura;
 O AER
RMOD fornecee flexibilidade na selecção ddas caracteríssticas da superfície do domíínio em estudoo;
 Nos effeitos de dow
wnwash de esstruturas próxximas, o AERMOD beneficia da tecnoloogia avançadaa fornecida peelos
algoritm
mos do modelo PRIME.
O AERMOD
D é um sistem
ma de modeloos constituídoo por três móddulos: (i) AER
RMOD (air disspersion moddel), (ii) AERM
MET
(meteorologgical data prepprocessor) e (iiii) AERMAP (tterrain preproccessor).
O AERMETT é o sistemaa de pré proocessamento de dados meeteorológicos do AERMOD
D, cujo objecctivo consiste na
utilização dee parâmetros meteorológiccos, representtativos do doomínio em esttudo, para caalcular parâmeetros da camada
limite utilizaddos para estim
mar perfis vertticais de ventoo, turbulência e temperaturaa. O AERMETT baseia-se nuum modelo de pré
processameento já reguladdo pela USEP
PA, o MPRM ( Meteorologicaal Processor for
f Regulatoryy Models) e prrocessa os daados
meteorológiccos de entradda no modeloo em três fasses. Numa primeira fase o programa eefectua váriass verificaçõess de
qualidade doos dados.
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Numa segunda fase os dadoos disponíveis são agrupaddos em períoddos de 24 horras e armazennados num único ficheiro.
ma lê os daddos provenienntes da segunnda fase e esstima os parâ metros necesssários como
Numa terceira faase o program
OD. Nesta fasee são criados dois ficheiros para o AERM
MOD: 1) um ficcheiro para ass estimativas
daddos de entradda no AERMO
horrárias da cam
mada limite; 2)
2 um ficheiro de perfis ve rticais de velocidade e dirrecção do vennto, temperatura e desvio
paddrão das componentes horiizontal e verticcal do vento.
O AERMAP é uum pré proceessador da suuperfície conccebido para simplificar
s
e estandardizar
e
os dados dee entrada no
AE
ERMOD. Os ddados de entrrada incluem dados de eleevação dos reeceptores. Oss outputs incl uem, para caada receptor,
loccalização e esccalas de altituude, utilizados para o cálculoo dos fluxos de
d ar.
Estte modelo tem
m sido utilizaado pela USE
EPA como moodelo regulatório (recomenndado), estanndo largamennte testado e
validado.
ODELO MESO
OMETEOROL
LÓGICO  TAP
PM
MO
Para a determinnação da estruutura vertical da atmosferaa recorreu-se à utilização do
d modelo meesometeorológgico TAPM 
m
desennvolvido pela Csiro,
C
Atmosppheric Researrch, que incluui um módulo
Thee Air Pollutionn Model. Trata-se de um modelo
meeteorológico e um módulo de dispersão de poluentess, incluindo a formação de poluentes seecundários e produção de
ozoono. Este modelo possui a vantagem dee ser aplicáveel a situaçõess complexas de
d topografia e campo de ventos, bem
com
mo apresentaar a possibiliddade de simuulações de loongo termo  um ano  com
c
as vantaggens da possibilidade de
com
mparação doss resultados coom a legislaçãão aplicável.
O TAPM consisste no acoplaamento de um
m modelo dee prognósticoo meteorológicco e de um modelo de dispersão
d
da
mportantes para a escala loocal de poluiçção de ar, tal
conncentração dee poluentes atmosféricos. O modelo inteegra fluxos im
com
mo brisas do m
mar e fluxos induzidos peloo terreno, tenddo em conta um
u fundo de grande escala de meteorologia fornecida
porr análises sinóópticas.
O módulo meteoorológico de mesoscala
m
utiliza como daados de entradda o forçamento sinóptico fornecido pelo European
W
Forecasts, e dadoos de topograafia e uso do solo. A compponente meteeorológica do
Centre for Mediium-Range Weather
TA
APM é um moodelo tridimennsional, não-hhidrostático. O modelo ressolve a equaçção da conseervação da quuantidade de
moovimento paraa as componeentes horizonttais do vento,, a equação da
d continuidadde de um fluiido incompresssível para a
com
mponente verttical e equaçõões escalares para a tempeeratura potencial e humidade específica.
A componente
c
dde dispersão de poluentess do TAPM uutiliza a formuulação Euleriaana tridimensiional desenvoolvida para a
sim
mulação dos processos físico-químicoss associados à produção,, transporte, dispersão e deposição de
d poluentes
atm
mosféricos reaactivos e não reactivos.
r
O modelo
m
considdera reacções para várias espécies,
e
entree as quais se salientam os
óxidos de azoto (NO e NO2) e ozono (O3).
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ANEXO II  FICHAS DE ELEMENTOS PA
ATRIMONIA
AIS
Localização
o
Referência:

01

Designação:

Porto Miineraleiro de Sacom
mar

Caategoria

Património Histórico e Arqueológico Induustrial e Edificado/A
Arquitectónico

Localização Addministrativa Prrovíncia

Namibe

Localização Faace ao Projecto

Área central do projecto

1967-19978

Cronologia

Porto

Tipo

Naamibe

Município

Veer lista constante do
o relatório.

Bibliografiaa

Valor Patrimon
nial
Valor Patrimonnial

Reduzido

Valor Sócio-culttural

Não

Valor Histórico

Sim

Valor Científico

Sim

Elevadoo

Médio
Grau de Conheccimento

Exce
epcional
Bom
B

Classificação
Inexisstente

Imagem retiradaa do documento Explicação
E
do Pro
ojecto, COBA/20111, base Google Eaarth, sem escala

Registo Fotográáfico

Á
Área de Armazenaggem

Balança
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Duque dAlba

Edifícios de armazém e escritóórios

Linhhas e Stakers

Shhiploader

Taapete rolante

Torre dde comunicação

Edifício dos geradores

Edifíccio de Lavagem

Viraddor de vagões

Túnel

Descrição
O porto
p
mineraleiro dde Sacomar, ex porrto mineraleiro Salaazar foi construído em 1967, integraddo num projecto ma
ais vasto de desennvolvimento das proovíncias Sul
de Angola através daa criação de vias de acesso, terresttres e marítimos qque permitissem a ligação dos várioss pontos da provínncia ultramarina, desta com a
ma instância destaa com os países vizinhos, fundamenttalmente com a Roodésia do Norte, carenciada de vias de acesso ao mar. Desde os
Meetrópole e, em últim
finaais do século XIX, múltiplas vozes see levantam a favorr da construção dee um caminho-de-feerro de penetração
o (litoral-interior) enntre as povoações de Lobito e
Mooçâmedes e a Fronnteira Leste. A escoolha destas cidadees é em primeiro lu gar devida à sua situação
s
privilegiada numa baía capazz de suportar a construção de
portos comerciais aceessíveis a barcos de
d grande calado.
O objectivo
o
destas linnhas de caminho de ferro de penetraçção é, desde o seuu projecto estabeleecer a ligação entre
e o litoral e as comuunidades brancas do planalto,
inccentivando o comérrcio interno e a expportação e criando as condições neceessárias para estimular a ocupação co
olonial dos territórioos do interior, ameaaçados pela
preessão externa, num
ma época de definiçção de fronteiras geeográficas por partee dos países europpeus com representação em África.
Fora disto, nnão pareceu poder--se fazer melhor esscolha de outro objjectivo de um plano de fomento econ
nómico do que o deesenvolvimento doo sistema de
transportes. Se em qualquer parte
p
eles desemppenham a mais allta função na econnomia, em Angola
a, de grandes distâ
tâncias, pouca gennte e terras
agrestes, oss transportes são a própria economiaa. E eles só por sii, como tem suceddido com os camin
nhos de ferro, valoorizam as terras, promovem
p
o
saneamento e fomentam a proodução. Se os portoos são elementos fundamentais paraa uma região em fo
ormação e de trocaas intensas com o exterior, as
linhas férreaas desempenham em Angola um paapel de penetraçãoo e de desbravam
mento das terras que
q dificilmente pooderá ser superadoo. Plano de
Fomento 19553-58, P. 78
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Mas uma outra ideia está igualmeente subjacente à construção da linhha e porto de Moçââmedes. As riqueza
as minerais identifiicadas no interior do
d continente, em
territórios da Roodésia do Norte, e a necessidade dee criar vias para o seu transporte para o litoral, acalenta no espírito dos pensadores e políticos da época, a
ideia de prolonngar o caminho dee ferro até à fronteira, criando umaa linha transfronteiriça que canalizasse para o territórrio português partte desta lucrativa
actividade.
Além ddisso, como os porttos de Angola serveem também para o trânsito de mercadorias de territórioss estrangeiros vizinnhos, torna-se recoomendável que se
procuree conjugar o desennvolvimento da rede de viária atendenndo aos interessess próprios do fomen
nto e povoamento e também à necesssidade de facilitar
as ligaçções do interior de África com o mar. Plano de Fomentoo 1953-58, P. 78
O extraaordinário incremennto da produção mineira,
m
que se tem
m verificado em ambbas as rodésias e no
n Congo Belga, ddepois da última guuerra, têm forçado
as emppresas ferroviárias a transportar, nass suas linhas, tonellagens muito supeeriores ao que supu
unham ser a capaccidade de tráfego. Dado o reduzido
númeroo de vias férreas que
q estão, geográfica e economicam
mente, em condiçõões de colaborar no desenvolvimentoo das Rodésias e do Congo Belga,
compreeende-se a preocuupação dos respecctivos governos, nãão somente quantto ao equipamento dos portos de saaída desses produttos, mas também
quantoo ao transporte ferr
rroviário, o único admissível para o eescoamento da prrodução mineira. ( ) No interior do continente africanoo há actualmente
milhõess de toneladas dee carvão, cobre, crrómio, manganês, zinco, chumbo, beerílio, estanho, etcc. em jazigos reconnhecidos e prontoos para entrar em
extracçção activa, ou paraa aumentar a cadêência actual de pro
rodução. Isso signiifica que já hoje oss meios de transpporte ferroviários esstão a entravar o
desenvvolvimento da proddução mineira daquueles países, enquuanto os centros metalúrgicos do mun
ndo clamam contraa a penúria de quaase todos aqueles
produtoos. FERNANDES, 1954, PP. 9-10.
Localizado na TTorre do Tombo, loocal procurado por embarcações de nnavegação de longgo curso, fundamen
ntalmente navios neegreiros, desde éppocas recuadas, o
porto comerciall de Moçâmedes fooi construído em 1949 e sucessivam
mente ampliado, meelhorado e modernizado até ao fim dda presença portugguesa em Angola,
encontrando-see adstritas verbas a esses trabalhos nos Planos de Foomento para os anos de 1953-1958, 1959-1964, 1965--1971 e no Projecto do IV Plano de
Fomento.
Para o porto de Moçâmedes são atribuídoos no plano 90.0000 contos pela alínnea 5) da segunda
a rubrica, que se ddestinam à constrrução de um cais
acostável para navios oceânicos e à aquisiçção do seu indispeensável apetrecham
mento  1ª fase do projecto -, por form
rma a que ele fiquee já em condições
de mellhor servir a econom
mia das regiões doo Sul de Angola, dee que é natural saíída para os seus produtos, cuja expor
ortação deverá certamente aumentar
como cconsequência próxxima do prolongameento do caminho dde ferro de Moçâmeedes para leste e do
d povoamento braanco do Cunene. O seu progressivo
melhorramento terá depois de ir sendo levaado a cabo em faase sucessivas, naa medida em que o natural desenvollvimento e valorizaação destas ricas
regiõess, que agora se vaai decisivamente iniiciar com a realizaççãos desetes impoortantes empreendiimentos, o for exigi
gindo. O progresso rápido da grande
indústrria de pesca, que tem também em Moçâmedes a suua base, faz preveer igualmente a ne
ecessidade e convveniência de se irr já pensando na
construução de instalaçõees no porto destinnadas especialmennte a esse fim. O futuro, que não é difícil prever  e que o porto de Moçâmedes tem
naturallmente à sua frentte, pelos motivos apontados
a
-, justificca bem as obras que
q nele agora se vão realizar. Planoo de Fomento 19553-58, Parecer da
Câmarra Corporativa.
Moçâm
medes, o terceiro porto comercial de Angola
A
 testa do ccaminho de ferro que
q o liga a Sá da bandeira, capital hhuílana, e que, passsando mais além,
penetraa nas regiões meriridionais de Angolaa através da Huíla e do Bié, em direccção às fronteiras Sul e Leste  nãoo tem ainda cais acostável tal como
possueem os putros dois portos
p
principais, de
d Luanda e do Lobbito. O Governo daa Nação, atendend
do às excelentes coondições naturais e geográficas que
reune e considerando quue o tráfego actual é susceptível de rrápido desenvolvim
mento, resolveu ma
andar proceder à cconstrução dum cais para navios de
grandee tonelagem. Nestee sentido foram feitoos os estudos neceessários e o projeccto da construção ficou concluído em 1949. No vigente Plano
P
de Fomento
Nacionnal foi considerada uma verba de novventa milhões de eescudos, que se deestina a custear ass obras do cais acoostável, estando previstos, numa 1ª
fase, os seguintes trabalhhos:
n
de longo currso, numa extensãoo de 361m, com fun
ndos a  10,50m, e crista de coroameento a +3,5m.
1  Connstrução de um cais acostável para navios
2  Coonstrução de um cais
c acostável paraa barcos de cabotaagem e de pesca, numa extensão de
e 207m, com fundo
dos a -3,00 metros e crista a + 3,50
metross.
3  Liggando estes dois muros-cais será construída uma retençção provisória na exxtensão de 207 me
etros, a qual serviráá de raiz ao travesssão a executar na
2ª fasee.
4  A rregularização margginal que ligará a ciddade de Moçâmede
des com um muro a -3,00 metros, num
ma extensão de 1,5505 metros.
Na localização do cais preferiu-see a zona abrigada junto à Torre do Toombo, que é cinco vezes
v
maior que a área abrigada juntto à falésia do Giraaul, considerandoe numa área maiorr, e que as calemaas se reflectem no
se que as manoobras de atracaçãoo e desatacação dos navios têm posssibilidade de se fazzer mais facilmente
Saco do Giraull com maior intenssidade. A empreitada de construção da 1ª Fase do caiis foi adjudicada às firmas espanholaas Cubiertos e Tejjados Companhia
General Constrruccion e Companhia de los Ferrocaarriles de Medina ddel Campo a Zamora Y Orense a Vigo,
V
pela quantia dde Escudos 36.4522.516$80. Para a
execução destaa obra estão previsstos 175.000 metroos cúbicos de draggagem, a efectuar pela draga Adolfo
o Loureiro que veiio da Metrópole paara executar esse
trabalho, e a suua repulsão em ateerros. Para completar os aterros são nnecessários ainda 625.000 metros cú
úbicos de terras dee empréstimo. Os enrocamentos
e
em
fundações dos muros-cais, retençção provisória e reggularização marginaal, bem como os de
d protecção e arrum
mados, totalizam 558.400m3. Empregar-se-ão cerca de
17.000m3 de m
materiais argilosos e detritos de pedrreiras e serão neceessários 32.500 metros
m
cúbicos de betão
b
em blocos, nna superestrutura dos muros-cais e
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rettenção provisória. O prazo para a exxecução da obra é de 1.200 dias e teerminará em Maio de 1957. As draga
agens do canal deestinado aos enrocamentos de
funndação, de base à cota -11,50, foram
m já totalmente efecctuados, estando cooncluídos 4.430m33 destes enrocamen
ntos. Destinados aao muro-cais contínnuo a -10,50
meetros fabricaram-see 100 blocos de beetão de pesos variiáveis entre 60 a 775 toneladas, dos quais vinte já foram afundados no tôôpo norte daquele cais. Estes
bloocos, passadas as seis semanas reggulamentares de fabbrico, são suspenssos no estaleiro e transportados por meio de uma gruaa flutuante que prom
move o seu
afuundamento. Foram executados já 2000 blocos destinados à retenção dos aaterros e dos enroccamentos da regula
arização marginal e que assentam neestes à cota
de +0.00, cuja colocaação se está a realiizar. As terras de empréstimo
e
são rettiradas da falésia que
q circunda a zona
a do porto propriam
mente dito, sendo trransportado
porr camiões basculanntes num ritmo de 800
8 metros cúbicoss diários. S.a, 19555, pp. 3-8
Noo Projecto do IV Plaano de Fomento dee 1973, procede-see à descrição dos trrabalhos já executaados no Porto Com
mercial e dos traballhos projectados para os anos
subbsequentes:
mercial com uma árrea total de 130m2, possui um cais dde longo curso com
m 480m (fundos a -10,4m),
um cais co
com 130m (fundos a -6,10m) e
O porto com
um cais para
ra pequenas embaarcações com 480m
m (fundos a -3m),, constituído por um
u único alinhamento com 875m. Co
Como complementoo das obras
acostáveis ddestinadas à carga geral, existem no porto comercial, ppara além das instaalações frigoríficas para carne e peixxe, dois armazéns com a área
coberta de 77200m2, 30.000m22 de terraplenos paavimentados para aarmazenamento dee carga a descoberto, instalações paara abastecimento de água da
navegação, gguindastes eléctricos de pórtico e máquinas de movimenntação do carga.
Noos mesmos documeentos financeiros encontram-se
e
igualmente verbas adsttritas à construção da linha de caminho de ferro de Moççâmedes que, pauulatinamente
ainnda que com várioss percalços, vai avvançando para o innterior em direcçãoo à fronteira, em sucessivas
s
fases, atravessando
a
impoortantes acidentes geográficos
com
mo a Serra de Cheela e o rio Cunene.
Noo que concerne a exxploração mineira, relatos da existênccia de minérios aprroveitáveis são daddas entre outros po
or Capelo e Ivens, ddois dos mentores do projecto
de construção do Caminho de Ferro A 15 milhas da emboocadura [do Corporroro] existem minaas importantes, cuja
a exploração parecce já ter sido tentadda em outro
mpo. Sem embarggo deve, com relaação às indicaçõees sobre estas, haaver todo o cuidaado, pois que algu
umas, tendo já siido visitadas por homens da
tem
esppecialidade, foram
m declaradas de peequeno valor para uma exploração sséria. São as prim
meiras, em geral, constituídas
c
pelo ccarbonato de cobree, verde ou
azuulado, à mistura ccom o grés e o quartzo
q
fragmentaddo, formando um ccomo que conglom
merado, e alternan
ndo sempre com os calcários. Outrras vezes o
carrbonato, e talvez o silicato, apareceem à mistura com os xistos, formanndo verdadeiras roochas entre as prim
márias. O cobre nnativo parece não existir. Nas
cam
madas de sulfato dde cal encontra-se o enxofre quase puuro, alternando com
m o cré e calcários diversos. (IVENS, 1971, p. 15)
Efeectivamente a prosspecção mineira esstá presente desdee os primeiros tem pos da colonização dos territórios ultramarinos, por Deecreto de 22 de Deezembro de
18552, foram regulameentadas as condiçõões em que deveriiam ser concedidass autorizações parra pesquisa e lavra de minas a quaisqquer cidadãos ou companhias
c
naccionais ou estrangeeiros (estas mediannte condições espeecíficas). Nos Annaaes do Município dee Mossamedes, da
atados de 1859, fazz-se já referência à descoberta
de minas de cobre, nnas imediações do Presídio e Estabelecimento. Crê-se como certo ter-se descoberto minas de cobre do qual já fôrão as amostraas para Sua
Exx.cia o Governador Geral por intervennção do Governaddor do distrito, e sãão os seus descoobridores João Jozze de Pai[10]va, e António Romano Franco; há
espperanças de sereem descobertas minas
m
de outros metaes,
m
principalm
mente ferro, de quue parece haver muita
m
abundância,, (CAMARA MUNICIPAL DE
MO
OCÂMEDES, 1974, p. 28) e de acordo com o Manuel Torres (TORRES, 19950, pp. 377-381) encontrar-se-iam em
e laboração nos pprimeiros anos da colonização
portuguesa 11 explorrações mineiras 3 das
d quais nas proxiimidades do rio Girraul.
m
na região jáá contemplada no I Plano de Fomentto: A prospecção geológico-mineira
g
in
inscrita vai ser levaada a efeito
Coom a intensificaçãoo da prospecção mineira
sobbre áreas que totallizam mais de 80.0000 quilómetros quuadrados, incluindoo uma vasta zona no
n Sul de Angola. Os trabalhos serãoo efectuados com o auxílio da
Aggência de Segurança Mútua utilizanddo os melhores téccnicos e os mais m
modernos processos, p. 78 e a desccoberta das minass da Cassinga, perrcebeu-se a
neccessidade de consstruir um porto esppecífico para a exportação das grand es quantidades dee minério que se planeava extrair do complexo mineiro descrito no
Proojecto do IV Plano de Fomento: Os jaazigos distribuem-sse por três áreas dee ocorrências, desiignadas por Jamba
a (Cassinga Norte),, Tchamutete (Casssinga Sul) e
Doongo (a Noroeste dda Jamba). Neste momento, a fim dee estudar a exequuabilidade da explooração rentável dos minérios de baixxo teor em ferro dee Cassinga,
dessenvolve-se um prrograma de sondaggens e ensaios seemi-industriais de ppeletização. A finallidade deste estudo é definir os meioos e investimentoss requeridos
parra três níveis de pprodução. O nível previsto
p
de produçção é de 5 milhõess de toneladas/anoo, podendo eventua
almente atingir os 10 milhões de tonneladas/ano.
Estima-se entre 7 e 9 milhões de contoss o investimento global (peletização, pprodução e transpoorte de energia), ob
btido com base no crédito esterno, seendo entre 6
e 7 milhões de contoss para a peletizaçãão propriamente ditaa.
A construção do Porto de Moçâmedes, bem como do ramal de ligação ààs minas de Casssinga fica a cargo
o das concessionáárias de exploraçãoo mineira 
Coompanhia Mineira ddo Lobito e Sociedade Mineira do Lombige, de acordo ccom um parecer existente
e
no Centro de Documentaçãoo e Informação do Instituto de
Invvestigação Científicca Tropical. Não fooi possível encontrrar os planos originnais do complexo portuário ou mesm
mo os pareceres ooficiais, apesar dass diligências
reaalizadas, uma vez qque o parecer suprra citado apenas reefere a necessidadee de se detalharem
m as questões técnicas apresentadas,, que diferem em questões tão
esssenciais como a localização das infraa-estruturas portuárrias e os processoss de transporte e embarque.
e
No dito parecer
p
é feita refeerência a um acordo celebrado
em
m Luanda em 19 dee Novembro de 19558, entre o Governo Geral da Provínccia de Angola e esttas duas companhias, pelo qual estass se comprometem
m a construir
as infra-estruturas e garantir o transporrte do minério peloo valor de 60$00 ppor tonelada de minnério transportado. As obras, iniciadaas em data que nãão podemos
1
como testem
munha o Relatório Anual da Adminisstração dos
preecisar com base nnos documentos consultados, encontra-se praticamentte terminada em 1967,
Serviços de Portos, C
Caminhos de Ferro e Transportes
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