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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em epígrafe foi remetido pela Direção Regional de Economia do 

Norte para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se 

constitui como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA) de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

A regularização do processo de licenciamento industrial, prevê que este projeto tem enquadramento no 

procedimento de AIA no âmbito: 

- da alínea e) do ponto 4 Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, que respeita a tratamento de superfície de metais e 

matérias plásticas que utilizem processo eletrolítico ou químico, e 

- do ponto 13 do anexo II, pelo facto de representar uma alteração à unidade industrial, por acréscimo 

de processo produtivo distinto do que constitui a sua base de trabalho - fundição. 

O proponente é a empresa SAKTHI PORTUGAL, SA. 

Tendo em conta o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA (AAIA), que 

preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão: 

- DRCN, caso se verifique o disposto na alínea d),  

- APA/ARHN, caso se verifique o disposto na alínea b), e ao abrigo do Regulamento das Comissões de 

Avaliação (CA’s),  

- APA, por aplicação do disposto no diploma PCIP e 

- DREN, ao abrigo do Regulamento das CA’s e nos termos da alínea f). 

A DRCN, uma vez que não se verifica o disposto na alínea d) do artigo 9º, não se fez representar na 

CA. 

A APA nomeou seu represente o Sr. Eng. João Veiga no que respeita ao disposto no diploma PCIP, e o 

Sr. Eng. António Afonso nas matérias de Recursos Hídricos. 

A DREN encontra-se representada na CA pela Sra. Eng. Alexandra Nogueiro. 

A CCDR-N está representada na CA, para além da Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral (que 

preside à CA e é responsável pela avaliação do descritor Paisagem), pela Sra. Dra. Rita Ramos, 

responsável pela fase de Consulta Pública, Sr. Dr. Rui Fonseca (responsável pela avaliação dos 

descritores Geologia e Geomorfologia), Sra. Eng. Maria João Pessoa (responsável pela avaliação do 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 785 

Processo CCDRN 563639 
Alteração da Unidade Industrial da SAKTHI, SA 
Janeiro de 2013 

 

3/113 

descritor Socio-economia), Sra. Eng. Maria Manuel Figueiredo (responsável pela avaliação do descritor 

Ecologia), Sra. Eng. Patrícia Barbedo (responsável pela avaliação do descritor Qualidade do Ar), Sr. Eng. 

Luís Santos (responsável pela avaliação do descritor Resíduos), Sr. Eng. Miguel Catarino (responsável 

pela avaliação do descritor Ruído) e pela Sra. Dra. Fernanda Neves (responsável pela avaliação dos 

descritores Ordenamento do Território e Uso do Solo). 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO DE AIA 

A documentação, remetida pela Entidade Licenciadora (DREN) para a Autoridade de AIA, datada de 

março de 2012, era composta pelos seguintes elementos: 

 EIA: 

Em suporte de papel: 

 Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Técnico; 

 Resumo Não Técnico (RNT); 

 Anexos; 

Em suporte digital: 

 RNT; 

 Projeto de Execução – Instalação de Tratamento de Superfícies metálicas por Fosfatação 

Microcristalina de Zinco e Pintura por Cataforese. 

Após os pedidos de elementos adicionais, foram acrescentados os seguintes documentos: 

 Adenda (setembro, 2012); 

 RNT revisto (setembro, 2012); 

 Elementos Adicionais II (setembro, 2012); 

 Elementos Adicionais III (setembro, 2012). 

Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do ponto 5 do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de maio, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, o presente 

documento traduz a informação recolhida pela CA, e que pretende avaliar se o EIA cumpre os 

requisitos estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexo II e III da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 
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Aquando da nomeação da CA, e tendo em conta a data de instrução do processo (02.08.2012), a 

conformidade deveria ter sido declarada até 13 de setembro de 2012, assim como o prazo final para o 

processo de AIA seria o dia 23 de janeiro de 2013. No entanto, e ao abrigo do ponto 5 do Artigo 13º 

do Decreto-Lei 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de novembro, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, através 

da solicitação de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao presente parecer), no dia 23 de 

agosto de 2012, tendo decorrido 15 dias úteis do prazo estipulado. 

O prazo atribuído pela Autoridade de AIA (AAIA) para resposta foi o dia 21 de setembro de 2012. 

Contudo, o Pedido de Elementos Adicionais foi aditado com solicitação decorrente da avaliação pela 

APA, no decurso do prazo inicialmente atribuído, pelo que a AAIA prolongou o prazo de resposta até 

ao dia 31 de outubro de 2012. A 18 de outubro de 2012, deu entrada nesta CCDRN, a documentação 

completa de resposta ao pedido de elementos adicionais, pelo que o prazo de contagem reiniciou a 19 

de outubro. 

Analisados os documentos, e não comprometendo a conformidade do EIA, houve aspetos que a CA 

considerou necessitarem de consubstanciação face à resposta enviada, pelo que se considerou que o EIA 

em causa passou a estar corretamente organizado no que respeita ao exercício de AIA, e de acordo 

com as disposições em vigor nesta área, mas que seria oportuno solicitar uma Adenda para 

esclarecimento da CA, circunstância que ficou expressa na própria Declaração de Conformidade. Por 

tal, a Declaração de Conformidade foi emitida a 9 de novembro de 2012, passando deste modo a data 

de conclusão deste procedimento de AIA e respetivo prazo final para exaração da DIA para o dia 19 de 

março de 2012. 

Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 

2 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de 

setembro, com as alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foram 

liquidadas em tempo útil. 

No âmbito deste procedimento, a CA efetuou uma visita ao local no dia 7 de dezembro de 2012, tendo 

sido acompanhada pelos representantes da empresa, Eng. Eduarda Veiga Dias e Eng. João Cruz, pela 

representante da equipa de EIA, Eng. Dores Silva, e por membros da CA, Arqt. Pais. Alexandra Duborjal 

Cabral, Dra. Rita Ramos e Eng. Patrícia Barbedo. 

Decorrente desta visita ao local, constatou-se que o projeto se encontra instalado, e estava e fase de 

testes, conforme patente nas fotografias anexas ao presente Parecer. 
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Nesta sequência, e ao abrigo do disposto no n.º 2 do Artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

maio, com a redação e republicação produzidas dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, 

foi dado conhecimento à IGAMAOT dos factos apurados, através do documento CCDRN ID1305607, 

datado de 2012-12-17, cuja cópia constitui anexo ao presente Parecer. 

Em simultâneo com o decurso do procedimento de AIA, mas sem que tenha sido estabelecida relação 

com o mesmo, foram rececionadas na AAIA duas exposições, uma individual e outra constituindo um 

abaixo-assinado, reclamando acerca de aspetos diversos, dos quais se destacam a qualidade do ar, o 

ruído e as vibrações. 

Atendendo às competências internas da CCDRN, as questões de qualidade do ar e ruído foram 

especificamente analisadas, dado existirem resultados de monitorização decorrentes do cumprimento, 

por parte do promotor, das condições da Licença Ambiental, que detêm desde 2009, e atribuída na 

sequência de DIA favorável condicionada, emitida no final do procedimento de AIA anterior desta 

unidade industrial, com registos na AAIA como Proc. 496593/623-AIA. Dessa análise, verificou-se que a 

unidade industrial se encontra em cumprimento, tendo o mesmo sido comunicado à SEAOT, para 

posterior informação do reclamante, através do documento CCDRN ID1285527, datado de 7 de 

novembro de 2012, e cuja cópia se anexa ao presente Parecer. 

Após receção do abaixo-assinado mencionado, a AAIA enviou à empresa o documento ID1303764, 

datado de 11-12-2012, solicitando a realização de uma avaliação atualizada das emissões de Ruído 

Ambiental, Vibrações e Qualidade do Ar – Poeiras, na envolvente próxima da unidade industrial, tendo 

em atenção a localização de potenciais recetores sensíveis identificados na reclamação. 

Na mesma data, foi emitido o ofício ID1303767, dirigido à Entidade Licenciadora, Direção Regional de 

Economia do Norte, solicitando-se atuação de fiscalização da unidade industrial no que concerne aos 

aspetos mencionados, de forma a ser possível obter um contraponto aos resultados que vierem a 

decorrer da avaliação solicitada ao proponente no mesmo dia. 

A 12 de dezembro de 2012 foram comunicadas à autarquia, através do documento CCDRN ID1304172, 

a ocorrência das reclamações, e as diligências empreendidas pela AAIA no sentido de melhor informar 

os reclamantes. Do mesmo modo, e na mesma data, através do documento CCDRN ID1304174 foi 

igualmente dado conhecimento do mesmo teor à Junta de Freguesia de Vermoim. 

Não havendo no abaixo-assinado qualquer menção a contactos de qualquer dos reclamantes, foi 

solicitada, telefonicamente, identificação à Junta de Freguesia de Vermoim, tendo a mesma comunicado à 

Autoridade de AIA, via correio eletrónico, o endereço de António da Silva Pinto da Cunha, um dos 

assinantes, e morador na Rua Jorge Ferreirinha, 764, Vermoim, 4470-314 MAIA, pelo que foi emitido o 
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documento CCDRN ID1305240, datado de 14-12-2012, solicitando-se no mesmo que o seu teor fosse 

presente aos restantes cidadãos que constituíam o abaixo-assinado referido. No mesmo ofício, foi 

indicado aos reclamantes que se encontrava em decurso na CCDRN um procedimento de AIA 

respeitante ao projeto de alteração da unidade industrial da SAKTHI, SA, e que respeitava à instalação 

de uma secção de tratamento de superfície, pintura por cataforese, com uma capacidade instalada 

prevista nas cubas de 48,3m3, e que em termos de desenvolvimento desse procedimento de AIA, a fase 

de Consulta Pública decorreria de 23 de novembro a 21 de dezembro de 2012. 

Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública (CP) 

decorreu durante 21 dias úteis, tendo o seu início no 23 de novembro de 2012 e o seu final a 21 de 

dezembro de 2012. 

Não obstante todas as diligências empreendidas, e acima descritas, assim como a disponibilização da 

documentação do EIA, conforme legalmente imposto, quer na autarquia, quer na Junta de Freguesia da 

área do projeto, no âmbito da fase de Consulta Pública não foi rececionada qualquer exposição, 

conforme expresso no Relatório de Consulta Pública deste procedimento de AIA. 

No âmbito da presente avaliação, e face às suas características, assim como à sua inserção, foi solicitado 

parecer externo à Câmara Municipal da Maia (CMM), a 26 de novembro de 2012, tendo o mesmo sido 

rececionado na AAIA a 4 de janeiro de 2013, e encontra-se identificado com o ID1309763, cuja cópia 

constitui anexo ao presente Parecer.  

 

3. ANTECEDENTES  

A unidade industrial da SAKTHI, SA foi sujeita a procedimento de AIA em momento anterior, com 

início a 18 de agosto de 2008, e data de conclusão do procedimento no dia 14 de abril de 2009, tendo a 

DIA sido favorável condicionada, e emitida a 13 de abril de 2009. 

Esse projeto teve enquadramento na alínea c) do nº 4 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, respeitante a projetos 

de fundição de metais ferrosos com limiares de produção ≥20 ton/dia. 

Na sequência deste procedimento foi emitida a Licença Ambiental (LA) nº 309/2009, datada de 1 de 

julho de 2009, e que se encontra válida até ao dia 1 de julho de 2017. 

Os termos da LA têm vindo a ser cumpridos desde então. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Localização, Justificação e Caracterização do projeto 

A SAKTHI, SA localiza-se na freguesia de Vermoim, concelho da Maia, e distrito do Porto. 

O local de implantação da SAKTHI, SA caracteriza-se por ser uma zona com usos diversos, existindo na 

envolvente áreas industriais, áreas rurais e áreas residenciais, conforme figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EIA 

O acesso à SAKTHI, SA pode ser realizado através do IC24, depois pela EN 107 e por fim pela EM 

1371. 

A SAKTHI, SA ocupa uma área total de 65 356 m2, que corresponde em cerca de 26 677 m2 a área não 

impermeabilizada que se encontra ajardinada ou em terra batida, 21 750 m2 são relativos à área total 

coberta, e por fim 16 929 m2 é considerada área impermeabilizada (não coberta). 

De acordo com o Decreto- Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, esta unidade industrial tem a 

classificação de atividade económica CAE 24510 - Fundição de ferro fundido. 

Conforme o disposto no anexo III do Decreto-Lei nº 209/2008, de 29 de outubro, a entidade 

coordenadora do licenciamento deste tipo de atividade é a Direção Regional de Economia do Norte. 

A empresa dedica-se ao fabrico de peças em ferro fundido nodular, utilizadas principalmente no 

mercado da indústria automóvel. A fundição de sucata é realizada em fornos elétricos de fusão de metal, 

existindo ainda fornos elétricos de manutenção da temperatura do metal fundido, máquinas de 

moldação e linhas de acabamento das peças produzidas.  
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Em 2009 a SAKTHI, SA efetuou alterações no seu processo produtivo de fundição e moldação, objeto 

de procedimento de AIA atrás descrito, e que passaram por: substituição de um forno de fusão, 

instalação de nova linha de moldação, e alteração das linhas de macharia e acabamentos, a qual permitiu 

um aumento de capacidade instalada de 244,4 ton/dia para as atuais 334,4 ton/dia, alterações das quais 

resultou um acréscimo de 90 ton/dia. Esta alteração foi fundamental para manter a competitividade da 

empresa nos mercados atuais e vencer a crise económica que o sector automóvel atravessou nos 

últimos anos. 

Assim, atualmente, a capacidade instalada na SAKTHI, SA, é de 334,4 ton/dia. De acordo com o 

Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de agosto, as indústrias de fundição de metais ferrosos com capacidade 

instalada superior a 20 ton/dia carecem de licenciamento ambiental que, conforme já referido, a SAKTHI 

detém desde 2009. 

O projeto de alteração da SAKTHI, SA tem como principais objetivos dar resposta cabal às atuais 

exigências do mercado em termos de acabamento final das peças produzidas, no que se refere ao 

tratamento de superfície. As características atuais do mercado de exportação impõem a necessidade de 

efetuar tratamento final às peças produzidas para um segmento de mercado automóvel de gama alta, 

tendo assim surgido a necessidade de instalação de uma secção de tratamento de superfície, uma vez 

que este tratamento final das peças era subcontratado pela SAKTHI, SA a outras empresas, que têm 

apresentado fragilidade económica, existindo o potencial risco de falha na entrega ao cliente, sendo o 

mercado automóvel onde a SAKTHI, SA está inserida bastante exigente quer relativamente aos prazos 

de entrega, quer com a aprovação de novos fornecedores. Daí advém a necessidade urgente de avançar 

com uma secção de tratamento de superfície, de forma a assegurar que a entrega ao cliente se fará com 

a qualidade pretendida e no prazo requerido. 

Este passo permitirá ainda à SAKTHI, SA evoluir na frente do valor acrescentado, criando no início do 

projeto 12 postos de trabalho, com evolução expectável a curto prazo para 30 postos de trabalho. 

Assim, e com base no anteriormente exposto, o tratamento de superfície, objeto da presente AIA, 

surge como: 

• Circuito de valor acrescentado inerente ao produto final da SAKTHI, SA; 

• Reforço da posição da SAKTHI, SA perante clientes e mercado; 

• Modo de simplificar e agilizar o fornecimento do produto acrescentando valor à peça final. 

Conforme expresso no artigo 2º do Decreto-Lei nº 173/2008, de 26 de agosto, este projeto de 

alteração é considerado uma “alteração substancial”, já que a capacidade das cubas a instalar ultrapassa o 
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limiar de 30 m3 definido no item 2.6 do Anexo I “Instalações de tratamento de superfície de metais e 

matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico quando o volume das cubas 

utilizadas nos banhos de tratamento realizado for superior a 30 m3”, havendo a necessidade de efetuar 

novo pedido de licenciamento ambiental. 

Face à capacidade das cubas de tratamento este projeto de alteração também se enquadra na alínea e) 

“tratamento de superfícies de metais e matérias plásticas que utilizem processo eletrolítico ou químico” 

do ponto 4 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo 

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

O projeto de alteração da unidade industrial da SAKTHI, SA consiste na instalação de uma secção de 

tratamento de superfície, pintura por cataforese, que será implantada no interior de um edifício 

industrial existente. Efetivamente, as alterações serão todas realizadas no interior do perímetro 

industrial da SAKTHI, não sendo utilizadas áreas fora desse perímetro. 

O projeto, em fase de projeto de execução, irá ocupar uma área de cerca de 1 160 m2 no interior de 

um edifício já existente, que estava a ser utilizado como armazém. 

A alteração preconizada para a SAKTHI, SA consiste na aquisição de equipamentos, associados ao 

tratamento de superfície das peças produzidas na fundição. As tinas associadas à linha de tratamento 

têm a capacidade útil total de 48,3 m3, e a sua instalação ocorreu no interior de uma nave existente, que 

estava a ser utilizada como armazém. 

A pintura por cataforese é um método de aplicação de pintura por imersão das peças a pintar num 

banho, onde é introduzida descarga elétrica para que haja a deposição das partículas de tinta sobre a 

superfície das peças metálicas fundidas. Este processo de tratamento automatizado em linha possui 

essencialmente as seguintes fases: pré-tratamento, pintura, secagem e polimerização, e permite obter 

maior resistência à corrosão, sendo considerado o processo de preferência no sector automóvel. 

A pintura de cataforese é uma pintura por eletrodeposição: às peças é aplicada uma carga elétrica 

(cátodo) e à tinta é aplicada a carga elétrica oposta (ânodo). O fecho do circuito elétrico durante a 

imersão faz com que a tinta se “agarre” à superfície da peça. 

Tem como grandes vantagens relativamente a processos convencionais de pintura: 

· Melhor qualidade da pintura; 

· Uniformidade da tinta na superfície da peça; 

· Uma cobertura mais eficaz nas zonas mais difíceis (com mais contornos) da peça; 
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· Elevada resistência à corrosão e gravilhagem (peças expostas no chassi do veículo); 

· Elevada produtividade e rendimento (98% da tinta é reaproveitada). 

A instalação de tratamento de superfícies metálicas por fosfatação microcristalina de zinco e pintura por 

cataforese, é dividida em três grandes etapas, que são: o tratamento de superfícies da peça, a pintura de 

cataforese propriamente dita e a secagem das peças em forno. 

A instalação compreende as seguintes etapas: 

1 - Túnel de tratamento de superfícies: 

- Estágio de pré-desengorduramento; 

- Desengorduramento; 

- Lavagem com água da rede; 

- Lavagem com afinação de grão; 

- Fosfatação microcristalina tricatiónica de Zinco, Níquel e Manganés; 

- Lavagem com água de rede; 

- Lavagem com água desmineralizada (recirculada); 

- Lavagem com água desmineralizada (pura); 

2 - Pintura por cataforese; 

3 - Forno de polimerização. 

 

5. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais recebidos, nos pareceres recebidos, nos 

resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de 

implementação, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto. 

O estudo em apreço encontrava-se devidamente organizado em termos formais. Contudo, apresentava 

lacunas de informação, relativas a alguns descritores significativos, as quais se colmataram após os 

diversos esclarecimentos à CA. 

O Resumo Não Técnico (RNT) entregue inicialmente foi reformulado de modo a incluir as questões 

levantadas pela CA e refletir a informação adicional. 

No seguimento do descrito anteriormente, e atendendo às características e enquadramento do Projeto, 

destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como fundamentais. 
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5.1. Qualidade do Ar 

Em relação a este descritor, foi efetuada uma caraterização da situação de referência na envolvente do 

projeto de ampliação. Para tal, foram usados dados das estações da qualidade do ar de Vila Nova da 

Telha, Leça do Balio e Ermesinde, respetivos índices de qualidade do ar da região, e os dados do 

inventário nacional das emissões atmosféricas (INERPA) para o ano de 2009. Também foram tidos em 

consideração os valores de emissão das fontes de emissão da SAKTHI, SA, à luz da legislação em vigor 

em matéria de emissões atmosféricas, donde se conclui estarem em conformidade legal. 

De forma a avaliar a contribuição da SAKTHI, SA para a qualidade do ar na envolvente foi igualmente 

efetuado um estudo de dispersão de poluentes, considerando os dados de processo e as emissões 

relativas às fontes existentes. Este estudo conclui que as emissões da SAKTHI, SA para a qualidade do ar 

ambiente, se situam abaixo do limite legal nacional. 

Foi efetuada uma identificação e consequente a avaliação dos impactes sobre a qualidade do ar, nas 

diferentes fases do projeto: 

 

Fase de Construção 

Os trabalhos afetos à fase de construção foram todos efetuados no interior do edifício industrial. Não 

ocorreu qualquer trabalho de escavação, que desse origem a movimento de terras com a consequente 

emissão de poeiras. 

Aos trabalhos desenvolvidos poderá ter estado eventualmente associada a emissão de partículas e de 

gases de combustão gerados pela movimentação de veículos utilizados no transporte dos materiais. O 

EIA considerou um impacte negativo, pouco significativo, direto, pouco provável, curto prazo e 

temporário. 

 

Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento haverá acréscimo de 3 fontes pontuais. O acréscimo destas três novas fontes 

pontuais de emissão a nível da qualidade do ar considera-se um impacte negativo, pouco significativo, 

pouco provável, curto a médio prazo direto e permanente. 

Atualmente, para a realização do tratamento de superfície, a SAKTHI, SA utiliza dois subfornecedores, 

um localizado no Carregado e o outro em Oliveira de Azeméis. Diariamente, saem 2 camiões com peças 

para os subfornecedores e entram 2 camiões na SAKTHI, SA. O facto das peças produzidas na SAKTHI, 
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SA serem pintadas fora das instalações obriga à circulação de 4 camiões/dia nos percursos anteriormente 

identificados. O projeto de alteração em análise evita esta deslocação das peças e, consequentemente, a 

circulação dos camiões ao longo desta distância. Assim, em termos de qualidade do ar, há um conjunto 

de emissões gasosas associadas à emissão dos camiões que são evitadas. Considera-se este impacte a 

nível da qualidade do ar como sendo positivo, significativo, provável, curto prazo, indireto e permanente. 

 

Fase de Desativação 

Foi considerada como fase de desativação mais provável a fase após o tempo de vida útil do projeto; no 

entanto, poderá não corresponder ao cessar da atividade, mas modernização do parque de máquinas 

e/ou equipamentos e/ou processos. 

A análise desta situação nesta fase é meramente prospetiva, já que será analisado um cenário que 

atualmente se pode considerar como provável, mas hipotético. 

Foi efetuada a identificação dos impactes cumulativos e, em relação à qualidade do ar, embora em valor 

quantitativo quase negligenciável, com a alteração da SAKTHI, SA, irá existir um incremento de 

poluentes, considerando-se um impacte cumulativo a referir, embora seja pouco significativo, negativo, 

permanente a curto prazo. 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais descritos anteriormente, torna-se necessário 

conceber medidas de mitigação dos principais impactes de natureza negativa. Deste modo, e com vista à 

diminuição das emissões, a SAKTHI, SA deverá:  

a. adotar as MTD listadas nos documentos de referência dos sectores de atividade da instalação 

(BREF SF - Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry 

e BREF STM - Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals 

and Plastics, disponíveis para consulta em http://eippcb.jrc.es/reference/ ), relacionadas com a 

minimização de poluentes para a atmosfera e água, gestão/produção de resíduos, controlo do 

ruído, etc, e 

b. em particular, manter um plano de monitorização que assegure a verificação do cumprimento 

dos VLE definidos no quadro legal em vigor, assim como o cumprimento, quando aplicável, dos 

Valores de Emissão Associados às MTD (VEA), definidos nos BREF SF e STM. 

Caso se verifique o não cumprimento, deverão ser equacionadas medidas de redução das emissões. 

http://eippcb.jrc.es/reference/
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Foi definido um plano de monitorização associado às fontes de emissão dos queimadores de 

aquecimento dos banhos, à exaustão dos banhos do processo de tratamento de superfície e à exaustão 

do ar dos queimadores do forno de polimerização, de acordo com a legislação em vigor – Decreto-Lei 

n.º 78/2004, de 3 de abril. O plano de monitorização dos efluentes gasosos tem como principal objetivo 

avaliar o impacte efetivo da exploração do projeto de alteração em termos de emissões gasosas e 

confirmar o cumprimento dos limites legais impostos.  

No âmbito da avaliação, foi efetuado um pedido de esclarecimento à SAKTHI, SA.. Após análise dos 

elementos adicionais remetidos pelo proponente, considerou-se que os mesmos eram suficientemente 

esclarecedores, exceto no que concerne aos desenhos técnicos enviados, uma vez que se encontrava 

omissa informação sobre a altura da chaminé do “forno de polimerização”. Esta informação foi 

posteriormente complementada. 

Efetivamente, no que concerne ao parecer da CMMaia, é de referir que as dúvidas que pudessem existir 

sobre o estudo de ampliação, foram já colocadas à empresa em sede de AIA. 

Relativamente ao fato de a autarquia solicitar que os resultados do autocontrolo lhe sejam 

periodicamente endereçados, não se encontra enquadramento para que tal seja feito, uma vez que a 

legislação já define exatamente a quem deve ser endereçado o autocontrolo de emissões - APA ou 

CCDR. 

Acresce ainda que, habitualmente, as câmaras municipais da Região, reencaminham para a CCDRN todos 

os pareceres que lhe são pedidos em matéria de emissões atmosféricas, alegando não terem competência 

técnica para avaliar estas questões. 

Assim, considera-se que a tramitação de avaliação de autocontrolo está devidamente estruturada, e que a 

CMMaia poderá, em qualquer momento, solicitar ponto de situação à AAIA. 

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer final favorável, relativamente ao descritor 

“Qualidade do Ar”, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e plano de monitorização 

propostos. 

 

5.2. Recursos Hídricos 

Segundo o EIA, atualmente a água de abastecimento industrial é obtida principalmente através de dois 

furos e três poços, perfazendo a totalidade de 117 m3/dia de água captada. A Este da fábrica existe uma 

linha de água denominada Ribeira do Arquinho de onde a empresa também capta cerca de 750 m3/dia de 

água. 
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Para consumo doméstico, cantina e depósitos de emergência dos fornos, a água provém da rede pública, 

sendo o consumo estimado em cerca de 130 m3/dia. 

No futuro, para fazer face a um aumento do consumo de água, resultante desta alteração, a empresa irá 

recorrer a duas captações de água subterrânea adicionais, uma existente que estava inativa e outra nova, 

já autorizada pela APA/ARHN. Além disso, será utilizado o furo AC1 e o poço AC5 já existentes. 

Para fazer face às necessidades de armazenamento água, será instalado um novo reservatório de água 

com capacidade de 30 m3. 

Atualmente, as águas residuais produzidas pela empresa são exclusivamente de natureza doméstica, as 

quais são encaminhadas através do coletor municipal para a ETAR de Parada. 

No futuro, com a instalação da unidade de tratamento de superfícies, irão também ser produzidos 

efluentes industriais, resultantes dos banhos de tratamento e lavagem das peças. Para tratamento destas 

águas residuais industriais, será instalada uma ETAR industrial, composta por um tanque de 

homogeneização e regulação de pH, coagulação, floculação, decantação e desidratação de lamas. 

O efluente industrial, após tratamento em ETAR, será armazenado e reutilizado no processo como 

forma de refrigeração dos fornos. 

 

Caracterização da Situação de referência 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

O estudo compreendeu a caracterização e identificação das condições hidrogeológicas presentes na área 

afeta ao projeto. 

A região do estudo localiza-se na bacia hidrográfica do rio Leça, na qual ocorrem aquíferos descontínuos 

com permeabilidade fissural instalados em rochas cristalinas e cristalofílicas. 

De acordo com o Estudo, na zona em apreço existem um número significativo de captações de água 

subterrâneas para abastecimento doméstico e agrícola. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

Como referido, a instalação localiza-se nas proximidades do Ribeiro do Arquinho, no qual foi realizada a 

monitorização da qualidade durante o período de junho de 2009 a setembro de 2010, a jusante e a 

montante da empresa. Os resultados revelaram que a água apresentava índices elevados de 
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contaminação. Ainda assim, o Estudo refere que o Rio Leça, no qual também foi efetuada monitorização, 

apresenta valores de contaminação superiores aos registados no Ribeiro do Arquinho. 

A SAKTHI, SA não realiza qualquer tipo de descarga de águas residuais na linha de água, pois estas são 

encaminhadas para a ETAR de Parada, como referido anteriormente. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes identificados no EIA são os que a seguir se descrevem: 

 

Fase de Construção 

Possibilidade de ocorrência de derrame de produtos e arrastamento de sedimentos derivados de 

movimentos de terras de possíveis trabalhos de escavação, que possam atingir a linha de água mais 

próxima. 

 

Fase de Exploração 

Acréscimo do consumo de água resultante de duas novas captações de água subterrânea. Este impacte 

considera-se pouco significativo, negativo e direto. 

 

Medidas de Minimização 

- Obtenção dos títulos de utilização dos recursos hídricos para as duas novas captações de água 

subterrânea; 

- Reutilização do efluente industrial como água de refrigeração. 

 

Apreciação e Conclusões 

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento 

das medidas de minimização preconizadas no EIA, bem como ao seguinte: 

- Durante a fase de exploração, devem ser adotadas medidas de minimização para acondicionamento 

adequado de produtos e substâncias potencialmente poluentes, de forma a evitar derrames nos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos; 
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- Deve igualmente ser dado cumprimento integral às condições referidas nos títulos de utilização dos 

recursos hídricos das captações de água, nomeadamente no que diz respeito à monitorização; 

- Todas as águas residuais devem ser encaminhadas para o coletor municipal de saneamento. 

Atendendo às reservas manifestadas pela Câmara Municipal da Maia, no seu parecer, nomeadamente no 

que se refere às captações de água, considera-se ser importante referir que todas as captações se 

encontram devidamente tituladas. Neste âmbito, e considerando as obrigações de monitorização 

impostas pelos respetivos títulos de utilização dos recursos hídricos para captação de água, a APA/ARHN 

manterá um controlo sobre os volumes de água captada. 

 

5.3. Socioeconomia 

Caracterização da situação de referência 

O local previsto para a instalação da alteração da SAKTHI, SA, em Vermoim, será no interior do 

perímetro industrial classificado no PDM da Maia como “área de indústria e armazenagem”. 

Segundo o EIA, em termos de utilização da terra, na freguesia de Vermoim, existem maioritariamente 

prados temporários e culturas forrageiras, campos de batatas, alguma vinha e pequenas hortas familiares. 

Salienta-se a existências de zonas com habitações bem como de uma escola identificada como recetor 

sensível, no âmbito da avaliação do ruído. 

Acresce referir que no âmbito do prazo de desenvolvimento deste procedimento de AIA, 

extemporâneo em relação ao período de consulta pública, a CA teve conhecimento de um abaixo-

assinado relativo a reclamações sobre esta unidade industrial, embora os valores identificados no EIA 

não indiciem incumprimento de valores previstos por lei, para os fatores ambientais específicos alvo de 

reclamação, designadamente, a qualidade do ar, o ruído e as vibrações. 

 

Avaliação de impactes 

Fase de Implementação 

O EIA identificou como sendo necessária mão-de-obra para a concretização do projeto, pelo que, caso 

seja contratada na região, contribuirá para a criação de emprego. Caso a mão-de-obra seja de fora será 

um fator positivo sobre o comércio, restauração e alojamento. Assim, no que concerne às atividades 
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económicas, este projeto terá um impacte positivo, pouco significativo, direto, pouco provável, a curto 

prazo e temporário. 

 

Fase de Funcionamento 

A autonomia da SAKTHI, SA para dar resposta à solicitação dos seus clientes, desde a fase de fundição 

até ao acabamento final das peças, isto é, a todas as fases do processo de fabrico, permitirá que a 

empresa mantenha a sua competitividade no mercado onde se insere. 

A manutenção da competitividade da SAKTHI, SA no mercado do sector automóvel permitirá a 

manutenção dos postos de trabalho existentes. 

Este projeto de alteração permitirá a criação de 30 novos postos de trabalho, considerando-se um 

impacte positivo, direto, significativo, muito provável, a médio prazo e permanente. 

Segundo o EIA, a implementação deste projeto nas instalações da SAKTHI, SA permite a diminuição do 

tráfego de camiões nas estradas de acesso à SAKTHI, SA, principalmente, na EM1371 (estrada em 

paralelo) e na EN107, segundo o RNT, cerca de 4 camiões/dia, o que, em termos de ruído e qualidade 

de vida da população residente ao longo destes eixos, constituirá um impacte positivo, direto, 

significativo, provável, a curto prazo e permanente. 

 

Impactes Cumulativos 

Foi identificado o tráfego rodoviário para a SAKTHI, SA, quer na fase de implementação, quer na fase de 

funcionamento, devendo ser mantido em período diurno, face ao facto da estrada de acesso à unidade 

industrial ser em pavimento de paralelo e à existência de habitações nestas vias. 

 

Medidas de Minimização 

O EIA não identificou impactes negativos do ponto de vista socioeconómico. Contudo, a interferência 

desta unidade industrial no tecido residencial envolvente, gera impactes negativos decorrentes dos 

impactes ao nível do ruído e qualidade do ar, quer pela laboração, quer pelo tráfego gerado, não pode 

ser ignorado, devendo ser estes aspetos serem monitorizados, e implementadas medidas específicas 

para minimizar os impactes nestes fatores. 
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De modo a minimizar os impactes negativos identificados no EIA, para os fatores ambientais avaliados, 

são listadas medidas, para a fase de implementação e para a fase de exploração, que deverão ser 

aplicadas. Todavia, da visita da CA ao local foi constatado que a ampliação e as alterações identificadas 

no EIA, alvo deste procedimento de AIA já se encontravam implementadas, pelo que todas as medidas 

da fase de construção/implementação ficam sem efeitos por não terem aplicabilidade. 

Especificamente no âmbito da sócio-economia, a exploração desta unidade industrial envolve impactes 

positivos na economia local e regional, pelo que os impactes negativos correspondem maioritariamente 

aos decorrentes das ações de movimentação de veículos. Para suprir as preocupações associadas quer à 

segurança, quer à garantia de níveis de incomodidade baixos, deverão ser implementadas todas as 

medidas relacionadas com os fatores ambientais específicos, como sejam, ruído, qualidade do ar, 

resíduos e gestão de riscos industriais graves. 

Não obstante, considera-se importante acrescentar as seguintes recomendações: 

 

Condicionantes: 

- Divulgação do projeto alvo deste procedimento de AIA através de um Plano de Comunicação, pelos 

meios locais, por exemplo, na junta de freguesia, através de um livro de registo, acompanhado de 

informação com as principais caraterísticas do projeto, bem como das monitorizações e das medidas de 

minimização a adotar, conforme abordadas no EIA e decorrentes deste procedimento de AIA, 

nomeadamente, no seu RNT, ou seja, com linguagem acessível, de modo a garantir a comunicação do 

projeto à população local. O Plano de Comunicação deve cumprir a função essencial de constituir uma 

ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas as atividades de comunicação do projeto, com o 

objetivo de assegurar uma divulgação e uma acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, 

direta e indiretamente pelo projeto e da opinião pública em geral. Este Plano de Comunicação deverá 

conter a especificação da metodologia e dos meios utilizados no plano de comunicação do projeto, ou a 

indicação da forma de publicitação da existência do livro de registos na Junta de Freguesia. 

 

Medidas de Minimização: 

- Os resultados do plano de comunicação devem estar vertidos num relatório com periodicidade anual, 

circunstanciado, contendo as eventuais reclamações e/ou pedidos de informação registados bem como o 

seguimento que lhes foi dado. Este serviço de atendimento deve manter-se durante o período de 

exploração. Este relatório deverá ainda conter informação relativa aos postos de trabalho criados, com 
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indicação da freguesia e concelho de residência das pessoas recrutadas, o meio de transporte utilizado 

na deslocação casa-trabalho, bem como, o registo do tráfego pesado inerente à atividade e identificação 

das causas dos eventuais acidentes ocorridos; 

- Realização de ações de formação junto dos trabalhadores da unidade industrial, relativamente às 

características das comunidades recetoras, bem como ações de sensibilização relativamente aos 

comportamentos mais adequados, de forma a assegurar uma boa integração entre os trabalhadores e as 

comunidades locais. 

- As medidas de minimização acima referidas deverão ser incluídas no Plano de Gestão Ambiental da 

unidade industrial. 

Do exposto, e de acordo com o apresentado no EIA deste projeto e respetivos Aditamentos, pode ser 

emitido parecer favorável, no âmbito do descritor Sócio-economia, condicionado ao cumprimento das 

medidas de minimização e planos anteriormente descritos. 

 

5.4. Resíduos 

Em relação a este descritor, verificou-se que: 

Foi caracterizada a situação de referência sendo que, segundo o proponente, atualmente todos os 

resíduos produzidos na SAKTHI, SA, são recolhidos de modo seletivo, codificados de acordo com a 

Lista Europeia de Resíduos e quantificados, dispondo a empresa de um espaço coberto e 

impermeabilizado para o armazenamento dos resíduos gerados. Para os resíduos líquidos no seu local 

de armazenamento existe uma bacia de retenção de possíveis escorrências. Quando a quantidade 

acumulada assim o justifica, estes são enviados para os operadores de gestão de resíduos devidamente 

licenciados.  

É ainda mencionado que a alteração da unidade industrial resultará na produção de novos tipos de 

resíduos, sendo que estes serão também armazenados no parque de resíduos, e posteriormente 

entregues a empresas licenciadas para o efeito; 

Face à especificidade do projeto, e ao facto do edifício ser já existente (antigo armazém), os resíduos 

resultantes da fase de construção referem-se principalmente a produtos de embalagem dos 

equipamentos a implementar (madeira, plástico e cartão), e pequenas quantidades de resíduos 

associados a materiais de construção e ao movimento de terras resultantes da abertura de valas para 

tubagem de ligação entre equipamentos. Se não é efetuada a correta gestão destes resíduos e a sua 

deposição é efetuada aleatoriamente considera-se um impacte negativo, muito significativo, provável. 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 785 

Processo CCDRN 563639 
Alteração da Unidade Industrial da SAKTHI, SA 
Janeiro de 2013 

 

20/113 

Na fase de funcionamento da empresa não se identificaram quaisquer impactes, face à existência de um 

parque de resíduos onde serão armazenados todos os resíduos, e face à implementação de um plano de 

gestão que permitirá um correto armazenamento, acondicionamento e destino final. 

Na fase de desativação deverá ser dada especial atenção aos resíduos existentes no parque de resíduos, 

materiais e equipamentos residuais e produtos químicos existentes nas instalações; se o seu destino final 

não for devidamente acautelado poderá causar impactes negativos sobre os solos e recursos hídricos 

considerando-se um impacte negativo, significativo, direto, curto e médio prazo. 

Foram propostas as seguintes medidas de mitigação, para a fase de construção, de exploração e de 

desativação da instalação: 

• Aplicação das melhores práticas existentes na SAKTHI, SA, enquadrada no Sistema de Gestão 

de Ambiental, já implementado; 

• Contínua sensibilização e formação dos trabalhadores para a recolha seletiva; 

• Reencaminhamento dos resíduos para operadores licenciados; 

• Efetuar o correto armazenamento temporário e triagem dos resíduos produzidos no interior 

da unidade industrial; 

• Assegurar que o transporte de resíduos é acompanhado das respetivas guias de 

acompanhamento de resíduos definidos em legislação própria; 

• Implementação de um plano de gestão de resíduos; 

• Na fase de desativação deverá ser efetuado um inventário de todos os produtos químicos e 

auxiliares, assim como, contacto com os fornecedores dos respetivos produtos, no sentido de 

negociar a devolução dos produtos garantindo a não contaminação; 

• Relativamente aos equipamentos existentes na empresa que na fase de desativação não sejam 

vendidos para outra unidade industrial equivalente em atividade deverão ser entregues a 

operadores de resíduos devidamente licenciados; 

• Os resíduos existentes na empresa na fase de desativação deverão ser entregues a operadores 

de resíduos devidamente licenciados e já qualificados/avaliados na empresa de acordo com o 

Sistema de Gestão Ambiental. 

O acréscimo de resíduos gerados pela alteração, em fase de funcionamento, será introduzido no sistema 

de gestão já implementado na empresa, sendo que a monitorização deverá ser respeitar e cumprir com 
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o definido no plano de monitorização a incluir na DIA. O Sistema de Gestão Ambiental atualmente em 

vigor na SAKTHI, SA, deverá ser adaptado por forma a dar resposta ao plano de monitorização. 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” pode merecer parecer favorável, 

condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas no EIA, a transpor para a DIA. 

 

5.5. Ruído 

Em relação a este descritor, verificou-se que: 

- Procederam à descrição do projeto, identificando as principais fontes de ruído atualmente existentes, 

referentes aos ventiladores de exaustão, compressores, máquinas trituradoras de machos, torres de 

arrefecimento e transformadores, e identificando também as principais fontes de ruído previstas para a 

seção de tratamento de superfície, referentes aos ventiladores e bombas de agitação dos banhos; 

- Procederam à caracterização da situação de referência, analisando o ambiente sonoro verificado no 

local do projeto, mas também na sua envolvente próxima. A área do projeto é considerada zona 

industrial, a sua envolvente próxima está considerada também como zona industrial, e a restante área 

envolvente como zona mista. As principais fontes de ruído identificadas na envolvente do projeto são os 

eixos rodoviários que influenciam claramente o mapeamento do ruído. Foram monitorizados três 

recetores sensíveis, duas habitações junto à unidade industrial e uma escola. Verifica-se que foram 

cumpridos os valores limite de exposição para zonas mistas, e também foi cumprido o critério de 

incomodidade; 

- Foram analisados os impactes ambientais, na fase de construção, sendo que o tipo de obra a ser 

realizada, no interior do edifício industrial e estar a decorrer durante o período diurno, não se preveem 

impactes negativos ao nível do ruído para a envolvente exterior. Na fase de funcionamento, as principais 

fontes de ruído inerentes ao projeto de alteração são resultado do funcionamento dos ventiladores de 

exaustão e bombas de agitação do banho de cataforese. A avaliação da significância dos impactes do 

projeto pode ser considerada: negativos, pouco significativos, diretos, pouco prováveis, a curto prazo e 

permanentes; 

- Foram apresentadas medidas mitigadoras, tendo sempre em consideração que o horário das atividades 

mais ruidosas, durante a fase de construção, deverá ser, sempre que possível, limitado ao período 

diurno, assim como, os transportes inerentes a esta fase; 

- Foi apresentado um plano de monitorização do ruído, que tem como principal objetivo avaliar o 

impacte efetivo na fase de funcionamento do projeto sobre o ambiente sonoro, principalmente junto a 
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recetores sensíveis. Os pontos de amostragem onde deverá ser efetuada a monitorização são junto aos 

recetores sensíveis já identificados na situação de referência. Os parâmetros a monitorizar são os 

valores limite de exposição e o critério de incomodidade. As medições serão efetuadas logo após a 

entrada em normal funcionamento do projeto de alteração. A periodicidade da monitorização deverá 

ser quinquenal (5 em 5 anos), ou caso ocorram modificações significativas de funcionamento da unidade 

industrial ou existam reclamações. 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável, condicionado ao 

cumprimento das medidas de minimização e plano de monitorização previstos. 

 

5.6. Ordenamento do Território e Uso do Solo 

 

Na fase de conformidade, foi solicitado ao proponente a apresentação de prova do licenciamento 

municipal (licença de construção) do edifício a utilizar, tendo o proponente informado o seguinte:  

 

Não obstante a resposta do proponente, considerou-se que o projeto de alteração da empresa só 

poderia ser licenciado se os edifícios em que se vai desenrolar a atividade se encontrassem em situação 

legal. Neste sentido, reiterou-se a necessidade de apresentação de prova de que os edifícios se 

encontram em situação legal, tendo o proponente apresentado o Alvará de Licença de Utilização n.º 

964/03, emitido pela Câmara Municipal da Maia e correspondente ao Processo n.º 6158/00, o qual 

refere ter sido, pelo Despacho 2003/04/10, autorizada a ampliação de um armazém destinado a 

indústria, de cave e r/chão com a área de 7731,00 m2 (para o armazém inicial foi emitida a L.U. inicial n.º 

76/76), área esta que é superior à área a ocupar agora pelo projeto no armazém existente (1160m2). 
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Ordenamento do Território 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal em vigor (Aviso n.º 2383/2009 da 

Câmara Municipal da Maia, de 26 de Janeiro de 2009), a área do projeto insere-se em Áreas de Indústria e 

Armazenagem. De referir que parte da área da indústria se localiza também em Estrutura Ecológica 

Urbana, mais propriamente em Áreas Verdes de Utilização Coletiva Previstas. 

As Áreas de Indústria e Armazenagem, conforme Artigo n.º 65º do Regulamento do PDM, integram os 

espaços ocupados predominantemente por usos industriais e de armazenagem, complementados por 

serviços, comércio, estabelecimentos hoteleiros e equipamentos de apoio a estas atividades. Nestas 

áreas é privilegiada a instalação de espaços de investigação e tecnologia, designadamente equipamentos e 

serviços públicos e privados destinados à investigação científica e tecnológica e que privilegiem a 

formação e a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, devendo a autarquia criar 

incentivos fiscais que promovam a instalação destas unidades. Ainda nestas áreas não é permitida a 

habitação, salvo a adstrita ao pessoal de vigilância e segurança ou a de ocupação não permanente e 

incluída em empreendimentos que promovam a investigação e formação tecnológica e desde que a 

superfície de pavimento não ultrapasse 10 % da área bruta de construção do total do empreendimento. 

O regime de edificabilidade desta classe de espaço, conforme Artigo n.º 66.º do Regulamento, é o 

seguinte: 

1. Às novas construções ou à ampliação de edifícios existentes são aplicáveis as seguintes disposições: 

a) Índice volumétrico não superior a 7,0 m3/m2; 

b) Índice de impermeabilização máximo de 0,80; 

c) Existência no interior de cada lote do espaço necessário ao movimento de cargas e descargas, bem 

como ao estacionamento próprio, sem prejuízo da normal fluência de tráfego nas vias públicas; 

d) Observância dos alinhamentos, das cérceas e do tipo de relação com o espaço público existente nas 

parcelas ou lotes contíguos já ocupados nessa frente urbana, no caso da ocupação de prédios livres em 

frente urbana consolidada. 

2. Excetuam-se do número anterior as seguintes situações: 

a) Os estabelecimentos hoteleiros, para os quais o índice de utilização máximo é de 1,0; 

b) As situações de colmatação, nas quais as novas construções ou as ampliações de edifícios existentes 

respeitarão os alinhamentos dos edifícios contíguos e estabelecerão a articulação volumétrica com os 

mesmos. 
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3. Quando as unidades industriais ou de armazenagem confinarem com áreas habitacionais, é obrigatório 

garantir naquelas uma faixa verde contínua de proteção, com profundidade não inferior a 20 metros, 

constituída por espécies arbóreas com o objetivo de minimizar os impactes visuais e ambientais 

resultantes da atividade industrial. 

4. Nos espaços livres não impermeabilizados, em especial nas faixas de proteção entre edifícios com 

atividades incompatíveis com a função habitacional e os limites do lote, será exigido o seu tratamento 

como espaços verdes arborizados, numa faixa nunca inferior a 50 metros, sem prejuízo de se assegurar 

a possibilidade de acesso à circulação de veículo de emergência. 

Atendendo ao facto de o edifício (antigo armazém) já se encontrar construído e se encontrar licenciado, 

considera-se nada haver a referir quanto à sua integração nesta classe de espaço.  

Na envolvente Este, Nordeste e Sudeste a área está classificada como sendo de Áreas Verdes de 

Utilização Coletiva Previstas conforme Artigo n.º 84.º, e os seus usos são: 

1. As áreas verdes de utilização coletiva, existentes e previstas, integram jardins públicos, parques 

urbanos, praças e áreas privadas de utilização coletiva com carácter estruturante dos aglomerados 

urbanos. 

2. Estas áreas destinam-se a usos recreativos, turísticos, desportivos e culturais, não sendo suscetíveis 

de outros usos, e têm como função complementar a qualificação ambiental e paisagística do território 

urbano. 

O regime de edificabilidade nas áreas verdes de utilização coletiva conforme Artigo nº 85.º, é o seguinte: 

a) Equipamentos e instalações de apoio às atividades recreativas e de lazer; 

b) Centros de educação ambiental; 

c) Edifícios de restauração ou bebidas, sem prejuízo da perda da identidade e do valor ambiental e 

patrimonial destas áreas; 

Os edifícios admitidos em acordo com o número anterior não podem ter uma área de implantação 

superior a 5% da área verde de utilização coletiva em que se integram. Estas áreas devem ser dotadas 

das instalações e mobiliário urbano que permitam e favoreçam a fruição destes espaços por parte da 

população. Verifica-se que a área do projeto não afeta esta classe de espaço. 

Da análise da Planta de Condicionantes, verifica-se no local em análise a existência de: 

• Domínio Hídrico; 
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• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Zona de servidão ao aeroporto. 

 

Domínio Hídrico – a área do projeto não afeta o Domínio Hídrico. 

O Domínio Hídrico corresponde ao conjunto de bens que integra as águas superficiais e subterrâneas e 

os terrenos que constituem os leitos dos cursos de água, dos lagos e lagoas, das albufeiras e dos canais e 

valas, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes, com o espaço aéreo e o subsolo 

correspondentes; o domínio hídrico integra-se no conjunto dos recursos hídricos. A servidão do 

Domínio Público Hídrico rege-se pelo Decreto-Lei n.º 54/2005, de 29 de Dezembro, que estabelece a 

titularidade dos recursos hídricos. Como consequências da servidão, determinadas parcelas do domínio 

hídrico podem ser destinadas a uso privativo, desde que sejam autorizados pelas entidades competentes. 

 

Reserva Ecológica Nacional – a área do projeto não afeta área de REN. 

Na Planta de Condicionantes do PDM da Maia, a linha de água do Ribeiro do Arquinho, que fica a Este 

da unidade industrial, está classificada como Reserva Ecológica Nacional (Portaria n.º 183/2009, de 20 de 

Fevereiro), havendo ainda uma área identificada como Leitos de Cheia e Zonas Inundáveis. 

 

Zona de Servidão ao Aeroporto – as novas chaminés a construir não afetam esta servidão. 

Conforme a Planta de Condicionantes do PDM da Maia a área da SAKTHI, SA encontra-se sob a Zona 6 

e Zona 7 de servidão/proteção ao Aeroporto Francisco de Sá Carneiro. 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro, as zonas confinantes com 

aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil estão sujeitas a servidões aeronáuticas. Conforme 

artigo 4.º do referido decreto regulamentar, carecem de licença prévia da Direção Geral de Aviação 

Civil nas seguintes condições: 

Zona 6 – Quando ultrapassem a cota variável entre 90m e 190 m; 

Zona 7 – Quando, simultaneamente, tenham mais de 30m acima do solo e se elevem acima da cota de 

190 m. 
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Uso do Solo 

A área do projeto encontra-se inserida no interior do perímetro industrial; todavia, a área envolvente 

apresenta uma maior diversificação, abrangendo espaços habitacionais, industriais, de equipamentos, 

agrícolas e florestais, para além dos eixos rodoviários. 

O perímetro industrial da SAKTHY é delimitado, em parte, por uma linha de água denominada Ribeiro 

do Arquinho, apresentando uma área verde entre a unidade industrial e a referida linha de água. 

 

Conclusão 

Em face do exposto, e se se cumprirem as medidas de minimização preconizadas no Relatório do EIA, 

considera-se ser de emitir parecer favorável condicionado. 

 

5.7 Diploma PCIP (Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto) 

A análise do projeto nos termos do diploma acima referido é da responsabilidade da APA, dadas as suas 

competências nesta matéria. 

Tal parecer tem por objeto, em particular, a prevenção e o controlo integrados da poluição proveniente 

da atividade, e o estabelecimento de medidas adequadas ao combate à poluição, designadamente 

mediante a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD). 

Neste sentido, da análise realizada aos elementos apresentados em sede de AIA, verifica-se que, para 

vários aspetos ambientais relevantes em função das atividades desenvolvidas, o projeto em causa 

encontra-se, na generalidade, em consonância com o previsto pela adoção das Melhores Técnicas 

Disponíveis (MTD) identificadas no Documento de Referência Reference Document on Best Available 

Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF STM), disponível para consulta em 

http://eippcb.jrc.es/reference/.  

Não obstante, deverá o operador manter um acompanhamento contínuo dos avanços tecnológicos e 

fazer análises de custo-benefício/eficácia para as MTD que revela não lhe ser aplicáveis por questões 

técnicas e/ou económicas, e também face a tecnologias emergentes no mercado. 

Informa-se também que uma avaliação mais pormenorizada neste âmbito será levada a cabo em sede de 

análise do processo de licenciamento ambiental, no sentido de virem a ser estabelecidas, caso se 

verifique necessário, e em sede de Licença Ambiental, condições de funcionamento complementares, 

http://eippcb.jrc.es/reference/
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tendo em vista a completa adequação da instalação às disposições dos BREF para os diferentes 

descritores ambientais relevantes. 

 

5.8 Geologia, Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade 

Caracterização da Situação de Referência 

O EIA refere que a caracterização da situação de referência, ao nível da Geologia e Geomorfologia, se 

baseou na Carta Geológica de Portugal – folha 9-C, referente à região do Porto, na escala 1:50 000 e 

respetiva Notícia Explicativa, publicadas pelos Serviços Geológicos de Portugal em 1957. 

 

Geologia 

O EIA refere que a região da área Metropolitana do Porto se situa na parte mais oeste do Maciço 

Hespérico, genericamente constituído por formações Pré-câmbricas e Paleozoicas, que incluem rochas 

metamórficas variadas, sedimentares (com pouca expressividade) e eruptivas (sobretudo de origem 

granítica). As grandes unidades geológicas consideradas apresentam, genericamente, uma orientação 

noroeste/sudeste, a qual se reflete na orografia, para o que também contribuem as cristas quartzíticas 

que se localizam essencialmente a leste e sudeste dessa região. 

Em termos de idade, os terrenos mais antigos correspondem aos xistos do Complexo Xisto-

Grauváquico, de idade ante ordovícica, que foram intensamente metamorfizados pelas intrusões 

graníticas que vieram a originar os granitos alcalinos da região, entre eles, o mais expressivo na região, o 

granito do Porto. A composição do Complexo Xisto-Grauváquico na região varia desde os xistos e 

grauvaques que, no conjunto implicam uma mistura de xistos luzentes, micaxistos, xistos estauroliticos, 

gneisses e migmatitos, como resultado direto da intensa metamorfização. Ainda integrados naquela 

formação, existem os conglomerados, por vezes bastante deformados. 

Também de importância regional, é a ocorrência, a este, das importantes formações quartzíticas, que 

têm a sua maior expressão a sudeste na Serra de Valongo. Relativamente a rochas filoneanas, são 

numerosos os filões aplíticos de pequenas dimensões, que ocorrem tanto em xistos como granitos. Os 

filões de quartzo existentes, são mais abundantes nas regiões metamórficas. 

As formações sedimentares têm muito fraca expressão na região, resumindo-se a ocorrências pontuais 

de depósitos aluvionais do quarternário, que correspondem a depósitos de praias antigas e terraços 

fluviais, dos quais se realça os extensos depósitos areno-pelíticos. 
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É precisamente sobre esta formação areno-pelítica que se localiza a SAKTHI, S.A., que, em termos 

geológicos, se localiza na mancha do granito do Porto. 

De acordo como EIA, a área em estudo é caracterizada por rochas eruptivas do período pós-complexo 

xisto-grauváquico, ante Vestefaliano e provavelmente ante Silúrico, nomeadamente, o granito alcalino, 

de grão médio a grosseiro, leucocrata, de duas micas (Granito do Porto). 

Este granito, que se apresenta em extensas áreas na região do Porto e forma numerosas manchas 

rodeadas pelos xistos metamórficos, distingue-se do granito de grão grosseiro (ou porfiroide) pela cor 

mais clara e pela granulidade, em geral, menos grosseira. 

Este granito alcalino contém moscovite e turmalina. Contém ainda pequenos cristais de granada 

almandina e numerosos cristais de turmalina com inclusões de zircão, rodeado de auréolas pleocroicas. 

O quartzo forma grandes plagas que envolvem outros minerais. 

 

Geomorfologia 

Segundo o EIA, a região em estudo caracteriza-se por relevos pouco acentuados que se traduzem num 

modelado geomorfológico suave, sem grandes variações topográficas, tanto a nível de elevações como a 

nível de vales encaixados.  

No bordo meridional destaca-se o Monte da Virgem, espigão granítico com 230 m de cota, modelado 

no decurso do Plio-Plistocénico. No canto nordeste, a colina de S. Miguel o Anjo, com 256 m de 

altitude, e o Outeiro do Espinhaço, com 253 m, são as maiores elevações que se assinalam. Os relevos 

que caracterizam esta última região são devidos, em grande parte, à existência de bancadas quartzíticas 

(intercaladas em xistos e grauvaques), que, por erosão diferencial, deram origem a pequenas cristas, 

mais ou menos paralelas, ou a séries de colinas alinhadas. 

 

Tectónica e Sismicidade 

O EIA refere que, de acordo com a carta neotectónica de Portugal Continental, o local em estudo 

encontra-se compreendido entre o provável traçado da falha Porto-Tomar, a oeste na plataforma 

continental, e o provável traçado da falha Porto-Braga, a este. Também realça a proximidade, a este, do 

provável contacto por falha entre os granitos e os xistos e grauvaques do Silúrico e Ordovícico, na 

região de S. Romão do Coronado. 
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Relativamente à sismicidade, o EIA refere que os dados sísmicos existentes levaram à definição da Carta 

de Intensidade Sísmica, na qual se verifica que a área em estudo se encontra numa região de atividade 

sísmica de grau VI. 

 

Identificação e Caracterização de Impactes 

Segundo o EIA, as alterações previstas no projeto ocorrem no interior do edifício industrial e prendem 

se com a substituição e/ou colocação de novos equipamentos, pelo que não implicam qualquer alteração 

nem ao nível do substrato geológico nem ao nível da geomorfologia. 

Assim, considera-se que não são gerados impactes ao nível da geologia e geomorfologia em todas as 

fases do projeto. 

 

Medidas de Minimização 

Não tendo sido identificados impactes ambientais, o EIA não apresenta medidas de minimização. 

 

Conclusão 

Considera-se que a caracterização da situação de referência efetuada é adequada ao projeto em causa e 

que as ações a implementar na alteração da unidade industrial não geram impactes ao nível dos fatores 

ambientais em avaliação. 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais Geologia e Geomorfologia 

para o projeto de “Alteração da Unidade Industrial da SAKTHI PORTUGAL, SA.”. 

Face ao exposto no parecer da autarquia, verifica-se que não é possível afirmar que não existem 

vibrações associadas ao projeto. Contudo, o que se pode afirmar é que não existem vibrações de 

natureza sísmica com origem em fenómenos geológicos/geotécnicos/geofísicos, dado que o projeto não 

induz impactes, nem diretos, nem indiretos, nos fatores Geologia e Geomorfologia, como conclui o 

parecer setorial. 

Desconhece-se, por não ser objeto de avaliação no âmbito destes descritores, se o projeto irá gerar 

outros tipos de vibrações, eventualmente, associadas ao fenómeno do ruído produzido por 

equipamentos industriais. Por tal motivo, e conforme já expresso no ponto introdutório do presente 
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Parecer, foi solicitada informação atualizada quer à empresa, quer à EL, acerca das vibrações, pelo que se 

considera que as preocupações constantes do parecer da autarquia estão devidamente acauteladas. 

 

5.9. Sistemas Ecológicos 

Realizada a avaliação do EIA, e não obstante a deficiência da cartografia referente aos biótopos e às 

áreas inventariadas e de maior interesse natural, considera-se que a informação apresentada permitiu a 

avaliação satisfatória dos impactes potenciais da execução do projeto. Tendo em atenção as 

características do mesmo, que se consubstanciam em alterações a realizar no interior do perímetro 

industrial da empresa, num edifício industrial já existente, afigura-se não serem expectáveis alterações 

significativas na situação de referência, no que respeita aos habitats e às espécies da flora e da fauna 

naturais ocorrentes na área de estudo. 

Deste modo, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA. Em simultâneo será de recomendar 

que o proponente assegure a manutenção/valorização das manchas vegetais existentes no interior do 

perímetro da unidade industrial, tendo em atenção o papel que desempenham na ecologia global da área 

de estudo, conforme evidenciado no estudo. 

 

5.10 Parecer da Entidade Licenciadora – Direção Regional de Economia do Norte 

A EL, através de mensagem de correio eletrónico, informou a AAIA que emite parecer favorável ao 

projeto, desde que a empresa cumpra as disposições regulamentares, particularmente no que respeita às 

matérias que têm vindo a ser alvo de reclamação por parte da população que habita na envolvente da 

empresa, a saber, ruído e emissões gasosas. 

 

5.11 Pareceres Externos 

Câmara Municipal da Maia 

A autarquia, no seu parecer, dá nota de preocupações relacionadas maioritariamente com os 

descritores ruído, qualidade do ar, resíduos, vibrações, e captações e efluentes líquidos. No âmbito dos 

pareceres setoriais finais de cada descritor, que concorreram para a estruturação do presente Parecer 

Final, houve a ponderação dos aspetos mencionados, tendo os mesmos sido considerados e 

devidamente acautelados. 
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5.12. Plano de Monitorização 

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

regime jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação 

que lhe é dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a 

garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as 

que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço. 

A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais 

permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e 

redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto. 

Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e 

importância, os seguintes: 

– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os 

parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no 

cumprimento da legislação em vigor; 

– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas; 

– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a 

alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes). 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos 

específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 
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Os fatores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado, 

conforme indicado no EIA, e para a fase de exploração, são as Emissões Gasosas e o Ruído.  

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum 

fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de 

imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma 

de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos. 

Os Planos de Monitorização deverão ser revistos sempre que se justifique. 

Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos, anualmente, para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação. 

 

6. CONSULTA PÚBLICA 

Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio 

com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública decorreu 

durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 23 de novembro de 2012 e o seu final a 21 de dezembro 

de 2012. 

Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou 

solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço. 

Contudo, a 04 de janeiro de 2013, deu entrada na AAIA um ofício da Câmara Municipal da Maia, cuja 

cópia constitui anexo ao presente Parecer.  

Apesar desta participação ter dado entrada após o término do período da Consulta Pública, foi 

encaminhada para a Presidente da CA, que por sua vez deu conhecimento aos membros da Comissão 

de Avaliação responsáveis pelos diversos descritores. Desta forma, e conforme patente na avaliação de 

cada um dos descritores atrás elencados, os aspetos focados na referida participação foram tidos em 

consideração pelos membros da CA na elaboração do presente Parecer Final. 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA, do Aditamento, esclarecimentos e dos pareceres setoriais e parecer externo, 

considera-se que a informação reunida e disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada 

de decisão. 
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Salienta-se o facto de o Proponente assumir a instalação do projeto objeto da presente avaliação de 

impacte ambiental, conforme constatado na visita ao local. 

Face ao exposto ao longo do presente Parecer Final e, tendo em consideração que, na globalidade, não 

foram identificados impactes negativos significativos, atendendo ao projeto per si e ao seu local de 

inserção, e que o mesmo já se encontra implementado, importa garantir a implementação das medidas 

de minimização e dos planos de monitorização ajustados a esta realidade. 

Deste modo, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto de Alteração da Unidade 

Industrial da SAKTHI, SA, condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, das medidas de 

minimização expressas no EIA e aceites pela CA e às demais, consideradas de conveniente 

implementação no decurso da exploração do projeto, e à entrega e validação, previamente ao 

licenciamento, do elemento, que seguidamente se lista. 

 

Condicionantes: 

- Divulgação do projeto alvo deste procedimento de AIA através de um Plano de Comunicação, pelos 

meios locais, por exemplo, na junta de freguesia, através de um livro de registo, acompanhado de 

informação com as principais caraterísticas do projeto conforme abordadas no EIA, nomeadamente, no 

seu RNT, de modo a garantir a comunicação do projeto à população local. O Plano de Comunicação 

deve cumprir a função essencial de constituir uma ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas 

as atividades de comunicação do projeto, com o objetivo de assegurar uma divulgação e uma 

acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, direta e indiretamente pelo projeto e da 

opinião pública em geral. Este Plano de Comunicação deverá conter a especificação da metodologia e 

dos meios utilizados no plano de comunicação do projeto, ou a indicação da forma de publicitação da 

existência do livro de registos na Junta de Freguesia; 

- Assegurar a manutenção/valorização das manchas vegetais existentes no interior do perímetro da 

unidade industrial, tendo em atenção o papel que desempenham na ecologia global da área de estudo, 

conforme evidenciado no EIA; 

 

Elementos a Entregar em Fase de Licenciamento: 

- Obtenção de licença de utilização dos recursos hídricos, conforme o Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 

31 de maio, para as novas captações de água subterrânea. 
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Medidas de Minimização: 

1. Manutenção de um acompanhamento contínuo dos avanços tecnológicos, e realização de análises de 

custo-benefício/eficácia para as MTD que a empresa revela não lhe serem aplicáveis, por questões 

técnicas e/ou económicas, e também face a tecnologias emergentes no mercado; 

2. Adoção das MTD listadas nos documentos de referências dos sectores de atividade da instalação 

(BREF SF e BREF STM), relacionadas com a minimização de poluentes para a atmosfera e água, 

gestão/produção de resíduos, controlo do ruído, etc; 

3. Manutenção de um plano de monitorização que assegure a verificação do cumprimento dos VLE 

definidos no quadro legal em vigor; assim como o cumprimento, quando aplicável, dos Valores de 

Emissão Associados às MTD (VEA), definidos nos BREF SF e STM; 

4. Os resultados do plano de comunicação devem estar vertidos num relatório com periodicidade anual, 

circunstanciado, contendo as eventuais reclamações e/ou pedidos de informação registados bem como o 

seguimento que lhes foi dado. Este serviço de atendimento deve manter-se durante o período de 

exploração. Este relatório deverá ainda conter informação relativa aos postos de trabalho criados, com 

indicação da freguesia e concelho de residência das pessoas recrutadas, o meio de transporte utilizado 

na deslocação casa-trabalho, bem como, o registo do tráfego pesado inerente à atividade e identificação 

das causas dos eventuais acidentes ocorridos; 

5. Realização de ações de formação junto dos trabalhadores da unidade industrial, relativamente às 

características das comunidades recetoras, bem como ações de sensibilização relativamente aos 

comportamentos mais adequados, de forma a assegurar uma boa integração entre os trabalhadores e as 

comunidades locais; 

6. As medidas de minimização 4 e 5 deverão ser incluídas no Plano de Gestão Ambiental da unidade 

industrial; 

7. Embora não se tenham considerado impactes significativos ao nível dos resíduos, deverá: 

- Assegurar-se a aplicação das melhores práticas existentes na SAKTHI, SA, enquadrada no 

Sistema de Gestão de Ambiental, já implementado; 

- Contínua sensibilização e formação dos trabalhadores para a recolha seletiva; 

- Armazenamento temporário dos resíduos produzidos no parque de resíduos, até destino final 

adequado; 

- Reencaminhamento dos resíduos para operadores licenciados; 
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8. Efetuar o correto armazenamento temporário e triagem dos resíduos produzidos no interior da 

unidade industrial; 

9. Assegurar que o transporte de resíduos é acompanhado das respetivas guias de acompanhamento de 

resíduos definidos em legislação própria; 

10. Implementação de um plano de gestão de resíduos; 

11. Na fase de desativação deverá ser efetuado um inventário de todos os produtos químicos e 

auxiliares, assim como, contacto com os fornecedores dos respetivos produtos, no sentido de negociar 

a devolução dos produtos garantindo a não contaminação; 

12. Relativamente aos equipamentos existentes na empresa que na fase de desativação não sejam 

vendidos para outra unidade industrial equivalente em atividade deverão ser entregues a operadores de 

resíduos devidamente licenciados; 

13.Os resíduos existentes na empresa na fase de desativação deverão ser entregues a operadores de 

resíduos devidamente licenciados e já qualificados/avaliados na empresa de acordo com o Sistema de 

Gestão Ambiental; 

 

Plano de Monitorização: 

 

1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DAS EMISSÕES GASOSAS 

A monitorização das emissões atmosféricas deverá ser efetuada de acordo com a legislação em vigor – 

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

De acordo com aquele decreto-lei, e durante o primeiro ano de funcionamento todas as fontes serão 

sujeitas a monitorização pontual, atendendo aos limiares mássicos estabelecidos na Portaria n.º 80/2006, 

de 23 de janeiro, poderá haver alteração do plano de monitorização. 

 

Objetivo 

O plano de monitorização dos efluentes gasosos tem como principal objetivo avaliar o impacte efetivo 

da exploração do projeto de alteração em termos de emissões gasosas e confirmar o cumprimento dos 

limites legais impostos. 
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Neste âmbito deverá ser implementado um plano de monitorização de efluentes gasosos associado às 

fontes de emissão dos queimadores de aquecimento dos banhos, à exaustão dos banhos do processo de 

tratamento de superfície e à exaustão do ar dos queimadores do forno de polimerização. 

 

Pontos e frequência de amostragem 

Tendo em conta os objetivos pretendidos sugere-se que sejam executadas tomas nas diversas chaminés, 

de modo a permitir efetuar a monitorização dos gases de escape. 

No primeiro ano deverão ser efetuadas duas monitorizações, desfasadas no tempo pelo menos 60 dias, 

com base nestes resultados poderá ser reavaliado o plano de monitorização. 

 

Parâmetros a monitorizar 

Relativamente aos parâmetros a monitorizar, deverão ser considerados os poluentes constantes da 

tabela seguinte, em função da fonte de emissão: 

Fonte de emissão 

Poluente 

SO2 NOx Part CO COV COVNM 

FF16 – Forno de Polimerização √ √ √ √ √ √ 

FF17 – Gases de exaustão ---- ---- √ ---- √ √ 

FF18 – Queimadores de aquecimento do banho √ √ √ √ √ √ 

 

Para além das concentrações de poluentes em cada campanha dever-se-á de igual forma efetuar a 

medição dos parâmetros do escoamento dos gases, nomeadamente da temperatura do efluente gasoso, 

caudal de exaustão, teor de humidade e de oxigénio na corrente gasosa e velocidade de saída dos gases. 

Na monitorização das emissões de poluentes dever-se-á cumprir as normas da legislação em vigor, 

nomeadamente da Portaria nº 286/93, de 12 de março, e do Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de abril, 

referindo-se genericamente que as amostragens e análises efetuadas devem observar as normas 

nacionais ou na sua inexistência as normas CEN ou as normas ISO. 
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Critérios de Avaliação dos resultados 

Os resultados das campanhas de monitorização serão analisados por comparação com os requisitos 

legais aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos na Portaria nº 675/2009, de 23 de junho e no Decreto-

Lei nº 242/2001, de 31 de agosto, de forma a verificar o cumprimento das disposições legais em termos 

de emissões. 

Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas medidas de redução de emissões. 

 

Relatórios de monitorização 

Por cada monitorização deverá ser elaborado um relatório, onde será efetuada toda a compilação da 

informação inerente à monitorização e resultados obtidos. 

Em função dos resultados obtidos durante o primeiro ano de monitorização poderão ser efetuados 

ajustes ao plano de monitorização. 

Assim, sempre que o caudal mássico de emissão, de um dado parâmetro, se situar: 

- entre o limiar mássico máximo e o limiar mássico mínimo, fixados na Portaria n.º 80/2006, de 23 de 

janeiro, a monitorização deverá ser efetuada duas vezes por ano, com um intervalo mínimo de dois 

meses entre medições; 

- quando o valor da monitorização estiver abaixo do caudal mínimo fixado na Portaria n.º 80/2006, de 

23 de janeiro, por um período de 12 meses, a monitorização poderá ser efetuada uma vez de 3 em 3 

anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas condições de funcionamento. 

 

3. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO 

Objetivo 

O plano de monitorização de ruído tem como principais objetivos avaliar o impacte efetivo na fase de 

funcionamento do projeto de alteração sobre o ambiente sonoro envolvente à SAKTHI, SA, 

principalmente junto a potenciais recetores sensíveis. 

 

Pontos de amostragem 

Os pontos de amostragem onde deverá ser efetuada a monitorização é junto aos recetores sensíveis 

identificados como P1, P2 e P3, sendo os dois primeiros habitações e o último uma escola. 
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Parâmetros a monitorizar 

Com vista a caracterizar e a avaliar o campo sonoro deverão ser medidos os indicadores de ruído, Ln e 

Lden para o critério de exposição máxima e o parâmetro LAr para o critério de incomodidade. 

 

Técnica metodológica a utilizar 

As medições de ruído deverão ser efetuadas por recurso a um sonómetro integrador de classe 1, de 

modelo aprovado pelo IPQ e objeto de verificação periódica em laboratório acreditado para o efeito. 

As medições deverão ser efetuadas por empresa acreditada para o efeito. 

Execução de campanhas de avaliação de ruído nos potenciais recetores: As medições e cálculos serão 

realizados com a metodologia baseada na Norma Portuguesa 1730 (1996) – Descrição e Medição do 

Ruído Ambiente (parte 1, 2 e 3). 

Serão ainda utilizadas as metodologias e limites estipulados nas normas jurídicas aplicáveis, 

nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro). 

 

Periodicidade 

As medições serão efetuadas logo após a entrada em funcionamento normal do projeto de alteração. 
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Os períodos de medição: são diurno (7-20 horas), entardecer (20-23 horas) e noturno (23-7 horas), 

conforme referido no Regulamento Geral do Ruído, sendo o tempo de medição escolhido de modo a 

abranger todas as variações significativas da emissão de ruído. 

 

Forma de apresentação dos resultados 

Os resultados a obter na campanha de medição serão apresentados em forma de relatório onde, para 

além do registo dos indicadores de ruído, Ln, Lden e LAr com tempo de resposta rápido e impulsivo, 

cada ponto de medição estará identificado com a seguinte informação: 

- Denominação da zona do ponto de medição; 

- Condições meteorológicas; 

- Principais fontes de ruído sentidas aquando da medição; 

- Período de referência da medição; 

- Tempo de medição. 

 

3. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS 

Anualmente, a empresa terá de apresentar um relatório da monitorização do descritor resíduos, onde 

conste o registo mensal das quantidades e tipos de resíduos recolhidos, armazenados, transportados, 

bem como o destino final (valorização/eliminação), com identificação da operação efetuada, conforme 

estipula a legislação em vigor. 

Este registo deverá ser avaliado anualmente e, de acordo com a evolução da quantidade e tipo de 

resíduos gerados, poderá/deverá serem propostas medidas adicionas às sugeridas no sentido de 

minimizar os impactes ambientais que possam vir a ser detetados. 

A empresa, ao abrigo da legislação em vigor, está ainda obrigada ao preenchimento anual do Mapa 

Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) através da plataforma eletrónica SIRAPA. 
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