Jornal da República
ANEXO I
Tabela de Classificação de Projectos de Categoria A

No

SECTOR

I
1
2
3

SECTOR MINEIRO
Exploração de minas e minerais (tóxico)
Exploração de minerais não-metálicos, areias e gravilha

4
5
II
1

2

3
4
III
1
2
3
4
IV
1
2

3
4
V
1
2
3
4
5
6
7
8
VI
1
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ESCALA

Processamento e beneficiamento de minerais /pedreiras
(não tóxico)
Pedreiras, minas a céu aberto e extracção de turfa em
áreas isoladas
Profundidade de perfuração para Geotérmicas
SECTOR DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA
Extracção de Petróleo e Gás (para fins comerciais)
Extracção em fase para o sector do petróleo e de
classificação de acordo com este prémio representa todas
as actividades de preparação física da área do projecto
para iniciar a perfuração de petróleo e gás ( "Perfuração")
para a fase de desactivação.
Gasoduto de Transporte de Petróleo e Gás (offshore e
onshore)
Locais de Armazenamento de Petróleo/Gás
Natural/Petroquímicos ou Químicos
Refinarias Petróleo e Gás
SECTOR DA ENERGIA
Estações de produção de electricidade e de calor:
combustíveis, vapor e de ciclo combinado
Construção ou expansão de Centrais hidroeléctricas
(excepto mini hídricas e corrente contínua)
Outros tipos de estações de energia, incluindo a energia
renovável (excluindo a hidro) (ver nota 1)
Linhas de Transmissão de Energia Eléctrica Suspensas
incluindo subestações
SECTOR DA INDÚSTRIA
Parques Industriais
Estaleiros

Tratamento de materiais perigosos (grande escala,
determinada através da autoridade ambiental)
Produção de armas, munições e explosivos
SECTOR DOS TRANSPORTES
Construção de estrada na cidade metropolitana / grandes
Construção de estradas nacionais e regionais
Construção de estradas rurais
Construção de pontes
Portos e instalações portuárias
Construção e ampliação de aeroportos e aeródromos
Construção e ampliação de Heliportos
Construção de linhas férreas e instalações associadas
SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Desenvolvimento de Urbanização (inclui a limpeza de
terras disponíveis para Habitação)
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Todos
≥30.000 CBM/ ano
≥ 30.000 CBM / ano
≥ 30.000 CBM / ano
Todas
Todas

Diâmetro superior a
500 milímetros e
comprimento> 10 km
≥ 1.000.000 L
Todas
≥ 20 MW ou > 5 Ha
≥ 15 MW ou > 10 Ha
> 15 MW ou > 10 Ha
≥ 110 kV e ≥ 20 km
Todas
site área ≥ 5 Ha e
área de instalação de
15.000 m2 ≥
Todas
Todas
≥5km
≥ 10 km
Duração ≥ 30 km
≥ 300 m
≥ 500 toneladas
brutas
Todas
≥ 5 Ha
Todas
≥ 5 Ha
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2
3
VII
1
2

Unidades comerciais de dimensão relevante ou shopping
center
Construção de edifícios de vários andares e apartamentos
SECTOR DO SANEAMENTO
Eliminação de resíduos perigosos
Aterros e depósitos de resíduos sólidos urbanos (RSU)

3

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)

4
5
6
VII
I
1
2
3

Instalações de reciclagem de materiais perigosos
Instalações de reciclagem de materiais não-perigosos
Hospitais
SECTOR DA ÁGUA

4

5

6
7
8
IX
1
2
3
4
5
X
1
2
3
4
5
XI
1
2
3
XII

Expropriação de terrenos (aterro)
Projecto de recuperação Costeiros para o mar
Construção da barragem

Dragagem marinha / obras de Protecção costeira ou fluvial
(para combater a erosão marítima, para modificar a costa,
tais como barragens, pontões, paredões e outras obras de
defesa contra a acção do mar)
Sistemas de recolha das águas de lagos, rios, nascentes
ou outras fontes de água (excluindo o solo ou água
subterrânea)
Ingestão de águas subterrâneas com a perfuração
Obras de transferência de recursos hídricos por túnel
Construção de aquedutos e água da rede
SECTOR AGRÍCOLA, PECUÁRIA E FLORESTAL
Sistemas de irrigação (inclui infra-estrutura de irrigação e
drenagem)
Limpeza do solo com a conversão para a agricultura
(incluindo intensiva)
Plantações
Florestal para exploração madeireira
Desenvolvimento de campos de arroz em áreas de floresta
SECTOR DO TURISMO
Propriedades, áreas ou escritórios de turismo de grande escala
Construção e Extensão de hotéis
Construção e Extensão apartamentos e apartamentos
turisticos na orla costeira.
Campos de golfe
Construção de parques de safari, ou jardins zoológicos
SECTOR DA DEFESA E SEGURANÇA
Construção de Instalações de Armazenamento Munições
Construção de Bases Militares e Navais e Aéreas
Construção de centros de treinamento de combate/campos
de tiro
FACTOR DE LOCALIZAÇÃO
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≥ 2 Ha
≥ 2 Ha
Todas
≥ 100 Ton /dia, ≥ 100
CBM/dia, ≥ 10 Ha
≥ 10.000 famílias /
eq.
Todas
≥ 2 Ha
≥ 100 quartos
≥ 20 Ha
≥ 25 Ha
≥ 15m de altura ou
área Alteração ≥ 200
Ha
≥ 20 Ha

Volume anual
captado> 1 milhão
de CBM/ano
≥ 10 L / seg.
≥ 1 km
≥ 3 km
≥ 100 Ha
≥ 100 Ha
≥ 20Ha
≥ 25 Ha
≥ 3 Ha
≥ 20 ha
≥ 100 quartos, ou
≥ 10 Ha
≥ 100 lugares
≥ 10 Ha
≥ 10 Ha
Todas
Todas
Área ≥ 100 Ha
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IV
1

SECTOR DA INDÚSTRIA

2

Estaleiro

V
1

SECTOR DOS TRANSPORTES
Reabilitação da estrada existente excluindo estrada
comunidade (incluindo estradas com pedágio, travessia
de pontes, com duas pistas e duas faixas em cada)
Construção de pontes
Reabilitação dos portos e instalações portuárias
Reabilitação dos aeroportos e aeródromos, ou a
construção de uma instalação de menores no aeroporto
Reabilitação de heliportos, ou a construção de uma
instalação de menor no heliporto
SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Desenvolvimento de Urbanização (inclui a limpeza de
terras disponíveis para Habitação)

2
3
4
5
VI
1

site área ≥ 1 Ha e área de
Qualquer tipo de planta:
a) Fabricação de coque (destilação seca do carvão), instalação ≥3.000 m2
incluindo a gaseificação e liquefacção;
b) Indústria do aço;
c) Fundição de Metais;
d) Não Ferrosos indústria de fundição;
e) Produção de madeira, incluindo forno de secagem,
Serração Workshop e plainagem, tratamento
químico de madeira e cavacos de madeira do
processo;
f) Indústria de máquinas;
g) Planta de abastecimento eléctrico;
h) Indústria petroquímica: produção de derivados de
petróleo;
i) Olaria e / ou no solo e pedra indústria de
fabricação do produto;
j) Produção de cimento e cal;
k) Alimentar indústria de transformação;
l) Produção industrial de amido;
m) Workshop de manuseamento de
materiais
inflamáveis e / ou materiais perigosos (oficina de
reparação
de
automóveis,
postos
de
abastecimento, etc);
n) Indústria farmacêutica;
o) Produtos) Madeira pressionado / moldados (por
exemplo, placa de fibra e de partículas e
compensados);
p) Outros:
Plantas libertando poluente ambiental, ruído, vibrações,
poeiras e / ou mau cheiro, ou
Plantas manusendo materiais inflamáveis e / ou materiais
perigosos (pequena escala, determinada através da
autoridade ambiental);
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site área <5 Ha e ≥1Ha, e
área de instalação <15.000
m2 e ≥ 3.000 m2
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Todas

<300 m
<500 toneladas brutas
Todas
Todas

1 e 5 Ha
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2
3
4
5
VII
1

2
3
4
VIII
1
2
3
4

5
6
7
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
X
1
2

Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR) ou
centro comercial
Parque de estacionamento
Construção de edifícios de vários andares e apartamentos
Parque de campismo de refugiados e favelas
SECTOR DO SANEAMENTO
Aterros e depósitos de resíduos sólidos urbanos

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
As instalações de reciclagem de materiais não-perigosos
Hospitais
SECTOR DA ÁGUA
Expropriação de terrenos (aterro)
Projecto de recuperação Costeira para o mar
Construção da barragem
Dragagem marinha / obras de Protecção costeira ou fluvial
(para combater a erosão marítima, para modificar a costa,
tais como barragens, pontões, paredões e outras obras de
defesa contra a acção do mar)
Ingestão de águas subterrâneas com a perfuração
Obras de transferência de recursos hídricos por túnel
Construção de aquedutos e água da rede
SECTOR AGRÍCOLA, PECUÁRIA E FLORESTAL
Sistemas de irrigação (inclui infra-estrutura de irrigação e
drenagem)
Limpeza do solo com a conversão para a agricultura
(incluindo intensiva)
Porcos (Produção e Cuidado)
Aves (Produção e Cuidados)
Operação de animais (bovinos e ovinos)
Plantações
Florestal para exploração madeireira
Desenvolvimento de campos de arroz em áreas de floresta
SECTOR DO TURISMO
Propriedades, áreas ou escritórios de turismo de grande
escala
Construção e ampliação de hotéis

3
4

Campos de golfe
Marinas, portos e docas de recreio finalidade em lagos e
reservatórios

5

Marinas, portos e docas de recreio com finalidade na costa
marítima

6
XI
1

Construção de parques de safari, ou jardins zoológicos
SECTOR DA DEFESA E SEGURANÇA
Construção de centros de treinamento de combate/campos
de tiro.

<2 Ha e ≥ 0,5 Ha
≥ 1 Ha
<2 Ha
≥ 1 Ha
< 100 Ton / dia, 1 a 100
CBM/dia, de 0,5 a 10
Ha
<10.000 famílias / eq.
<2 Ha
<100 quartos

< 20Ha
Área 10 - 25 Ha
< 15m de alturaou
<20 Ha

<10 L / seg.
< 1 km
<3 km
<100 Ha
<100 Ha
≥ 2.500 m2
≥ 2.500 m2
≥ 2.500 m2
<20 Ha
<25 Ha
<3 Ha
< 20 Ha
50-100 quartos, ou < 10
Ha
< 10 Ha
≥ 50 camas para as
embarcações com
comprimento de 6m
≥ 50 camas para as
embarcações com
comprimento de 12m
< 10 Ha
Area<100 Ha

2. Nota - No caso de situações em que haja duas ou mais condutas paralelas ou juntas, e cuja dimensão, em conjunto, equivale
ao de uma conduta com as características definidas para a Categoria A, é considerado como impacto cumulativo e classificado
como Categoria A.
3. Nota - Área de Projecto inclui área requerida para plantação de biomassa, para turbinas eólicas
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