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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

elaborado para a ampliação da FEHST COMPONENTES, LDA. Ao longo deste documento a unidade 

industrial será designada unicamente por FEHST. 

1.1 PROJETO E RESPONSÁVEL 

O projeto submetido a EIA refere-se à ampliação da unidade industrial de FEHST, localizada na 

União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves, concelho e distrito de Braga. 

A FEHST é uma unidade industrial dedicada ao fabrico de componentes e acessórios para 

automóveis. O projeto consiste essencialmente na instalação de uma linha de tratamento de 

superfície (com um volume de banhos de 79,1 m
3
) que permitirá fazer internamente o acabamento 

das peças plásticas, processo que até agora era realizado através da subcontratação desse serviço a 

empresas externas. A ampliação em causa encontra-se em fase de projeto de execução. 

O responsável pelo projeto é a FEHST. 

1.2 O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) faz parte integrante da regularização do 

processo de licenciamento industrial da FEHST, uma vez que a atividade de tratamento de superfície 

de metais e matérias plásticas que utilizem processo eletrolítico ou químico se encontra no âmbito do 

regime jurídico de AIA, mais concretamente no ponto 4, alínea e, do anexo II do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei 

n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

1.3 ENTIDADES COMPETENTES PARA A AUTORIZAÇÃO 

A entidade coordenadora do licenciamento industrial é o IPAMEI (Agência para a Competitividade e 

Inovação, I.P.) e a de Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

De referir ainda que a FEHST se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, 

que estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI) aplicável à prevenção e ao controlo 

integrados da poluição à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), sendo a entidade 

competente para o seu licenciamento ambiental a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

1.4 RESPONSABILIDADE E PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O EIA foi elaborado pelo CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, durante 

os meses de abril e outubro de 2015. 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Licenciamento%20Ambiental/DL_127_2013_Regime_Emissoes_Industriais_PCIP.pdf
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A estrutura e conteúdos destes documentos estão de acordo com a legislação em vigor em matéria 

de AIA, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

47/2014 de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e pela Portaria n.º 

399/2015, de 5 de novembro. 

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 OBJETIVO DA AMPLIAÇÃO 

A FEHST foi constituída em maio de 1995, na sequência de um MBO
1
 (Managemen Buy-Out) da 

atividade da Grundig Componentes, responsável pela produção de componentes plásticos, metálicos, 

placas de circuito impresso e transformadores para a Grundig local. Em 1998 e 1999 desativou a 

atividade de produção de transformadores e de placas de circuitos impressos. 

Atualmente, a FEHST detém capacidade produtiva na área de moldação por injeção de plásticos 

técnicos, na área da estampagem de metais, na área dos acabamentos superficiais (pintura, 

gravação a laser, serigrafia e tampografia) e montagem de módulos e produtos mecânicos, 

oferecendo aos seus clientes soluções integradas de produção de componentes para a indústria 

automóvel. 

A tecnologia dos plásticos ainda é muito recente para substituir completamente os metais e a forte 

imagem a eles associada. Portanto, é necessário realçar o plástico usando depósitos de crómio, 

prata, ouro ou bronze. Os revestimentos metálicos conferem proteção e maior resistência mecânica 

das peças plásticas à corrosão, ao aquecimento, ao ultravioleta e aos solventes. 

Atualmente, a metalização das peças produzidas na FEHST é conseguida com recurso a 

subcontratação de empresas externas que possuem meios para o efeito. Sendo um os objetivos da 

empresa dotá-la de meios que permita ter capacidade para fazer este tipo de acabamento, a FEHST 

pretende instalar uma linha de metalização de peças plásticas, incluindo todos os equipamentos e 

infraestruturas necessários ao cumprimento dos requisitos legais em matéria de ambiente e 

segurança do trabalho. Este projeto, centrado numa linha de tratamento de superfície com 79,1 m
3 

de 

volume de banhos para produção de peças satinadas (70%) e brilhantes (30%), constitui a Ampliação 

da FEHST que se submete a AIA. 

A ampliação da FEHST tem como objetivos: 

 abertura de novos mercados; 

 potencial de crescimento para a FEHST, dada a necessidade do mercado em empresas que 

fornecem este processo; 

                                                        
1
 MBO (Management Buy Out) é uma expressão anglo-saxónica que designa uma operação em que os quadros diretivos adquirem o capital da 

empresa e assumem a sua gestão 
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 melhoria de produto pelo maior controlo do processo, uma vez que atualmente verificam-se 

muitos problemas com a qualidade dos fornecedores deste processo; 

 possibilidade de cromagem de peças com dois componentes; 

 possibilidade de cromar peças de interior e exterior, o que potencia a abertura de novo 

mercado, uma vez que até ao momento a FEHST só trabalha com peças de interior. 

O projeto de Ampliação da FEHST representa um investimento de 4 milhões de euros. 

2.2 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL 

A unidade industrial FEHST localiza-se no Complexo Industrial da Grundig, na União de Freguesias 

de Ferreiros e Gondizalves (constituída pela junção das freguesias de Ferreiros e Gondizalves), 

concelho e distrito de Braga. A Figura 1 e Figura 2 apresentam o enquadramento territorial da FEHST 

a nível nacional e regional. 

 

Figura 1 – Enquadramento territorial do projeto a nível distrital e concelhio 

 

Legenda: 

   Área em estudo 

S/ escala 
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Figura 2 – Enquadramento territorial do projeto ao nível da freguesia 

 

A FEHST localiza-se dentro de um complexo industrial que se encontra a cerca de 2 km, para 

sudeste, do centro da cidade de Braga. A sua envolvente constitui uma zona de ocupação mista, 

onde se encontram diversas unidades de comércio, serviços e também habitação. Na Figura 3 

apresenta-se a localização da FEHST, georreferenciada, sobre cartografia militar. 

 

ÁREA EM ESTUDO 

 

  

 

SEM ESCALA 
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                       Tema Base: Carta Topográfica Militar na escala original de 1/25000, extrato da Folha 70 – Braga, IGeoE 

Figura 3 - Localização da FEHST 

 

Na envolvente mais direta da FEHST são de assinalar, a norte, um prédio habitacional; a este um 

pavilhão ocupado por diversas entidades industriais, incluindo o Jornal Diário do Minho, a oeste, o rio 

Este, seguido da unidade industrial Delphi Automotive Systems-Portugal SA, e a sul com a rua Max 

Grundig, seguida de outro edifício da unidade industrial Delphi Automotive Systems-Portugal SA. A 

http://www.pai.pt/delphi-automotive-systems-portugal-sa-braga-4705-820/2/
http://www.pai.pt/delphi-automotive-systems-portugal-sa-braga-4705-820/2/
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localização da FEHST sobre fotografia aérea, incluindo indicação da ETAR, é apresentada na Figura 

4.  

 

Figura 4 - Localização da FEHST sobre fotografia aérea 

 

Para chegar à FEHST existem essencialmente dois percursos alternativos: um deles é feito pela 

autoestrada A3, que liga Valença ao Porto, pelo Itinerário Principal n.º 9 (IP9), pela autoestrada A11 e 

aproximadamente 3 km na Estrada Nacional n.º14; o outro é feito através da autoestrada A3 e 800 

metros por estrada municipal, nomeadamente a Rua Frei José Vilaça. Na Figura 5 apresenta-se a 

rede viária na área envolvente da FEHST. 

Ao nível das acessibilidades ferroviárias, existe uma estação de comboio a 2 km da FEHST, com 

aproximadamente seis comboios diários para Lisboa, comboios para o Porto e para Famalicão. 

Ao nível das acessibilidades aéreas, o aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Sá 

Carneiro, localizado no Grande Porto (Maia), a cerca de 35 minutos e 50 km da FEHST. 

Ao nível das acessibilidades marítimas, o porto mais próximo é o Porto de Leixões, localizado no 

município de Matosinhos, com acessibilidade rápida e em boas condições.  
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Figura 5 – Acessibilidades da FESHT 

2.3 DESCRIÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL 

A FEHST ocupa atualmente uma área total de 17369 m
2
, dos quais 9911 m

2 
correspondem a área 

coberta e 7458 m
2
 a área não coberta nem impermeabilizada. A área coberta inclui os edifícios 

produtivos, as áreas de apoio ao processo, o edifício social e administrativo. A área não coberta mas 

impermeabilizada consiste nos acessos e um parque de estacionamento. Na área não 

impermeabilizada não é realizada qualquer atividade, constituindo um espaço verde. 

Com o projeto de ampliação da FEHST será ocupado um edifício já existente (atualmente sem 

utilização), para a instalação de uma linha de tratamento de superfície (com um volume de banhos de 

79,1 m
3
) que permitirá fazer internamente o acabamento das peças plásticas, processo que até agora 

era realizado através da subcontratação desse serviço a empresas externas. Adicionalmente, será 

instalada uma estação de tratamento de águas residuais industriais (ETAR), com vista ao tratamento 

das águas resultantes do processo de tratamento de superfície, previamente à sua descarga no 

coletor municipal. Deste modo, a atual área coberta de 9911 m
2
 será aumentada 600 m

2
, atualmente 

ocupada como espaço verde. 

O processo produtivo da FEHST está dividido em duas linhas de produtos, a fabricação de 

componentes metálicos por transformação de chapa e a fabricação de componentes plásticos por 

injeção. Os fluxogramas gerais dos processos produtivos, fabricação metálica e plásticos, são 

apresentados na Figura 6.  

FEHST 

S/ Escala 
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METAL 

 

PLÁSTICO 

Emissões gasosas  
Efluentes líquidos 
Resíduos 

Figura 6 - Fluxogramas gerais dos processos produtivos - fabricação metálica e de plásticos 

 

A linha de cromagem a instalar será constituída por um conjunto de tanques sequenciais que 

conterão banhos de tratamento com diferentes características e alguns com água para lavagem das 

peças. No final do processo de tratamento, as peças serão conduzidas a duas estufas para secagem. 

O processo de tratamento de superfície de peças plásticas é constituído essencialmente pelas 

seguintes etapas: metalização química, metalização por eletrodeposição e desmetalização / stripper. 

O processo produtivo é suportado por diversas atividades auxiliares, tais como: armazenamento de 

matérias-primas e auxiliares, sistemas de refrigeração, compressores, posto de transformação, e 

áreas de armazenamento de resíduos, para além da zona social e administrativa. 

O período de funcionamento da FEHST é de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Não existe 

paragem anual, no entanto a fábrica funciona a meio termo durante 3 semanas em agosto. Com a 

ampliação, o regime de funcionamento será o mesmo. 
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O número de funcionários atual é de 83, incluindo 3 trabalhadores temporários. Pontualmente, há 

necessidade de contratação de mais trabalhadores temporários. Com a ampliação, prevê-se a 

contratação de um total de 36 novos colaboradores. 

2.4 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

Na Figura 7 é apresentado o cronograma de implementação do projecto. 

Etapa 
Planeamento 

Out15 Nov15 Dez15 Jan16 Fev16 Mar16 Abr16 Mai16 Jun16 Jul16 

Implantação das tinas de tratamento e 
restantes equipamentos 

         

 

         

Construção da ETAR  

          

 

          

Preparação dos banhos e ensaios de 
produção 

      

  

  

  

Arranque e ajuste da ETAR        

   

   

Figura 7 - Cronograma de implementação do projecto 

3 PRINCIPAIS EFEITOS SOBRE O AMBIENTE E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

No EIA realizado foram identificados os efeitos no ambiente que resultam da ampliação da FEHST, 

bem como avaliada a sua importância. Foram também identificadas medidas que permitem evitar, 

reduzir ou compensar os efeitos mais importantes, designados, no seu conjunto, por medidas de 

mitigação. De seguida descreve-se os aspetos mais relevantes que resultaram da análise realizada. 

Dado que a ampliação da FEHST não envolve alterações na fisiografia do local, nem qualquer tipo de 

ação que possa implicar consequências sobre as caraterísticas geológicas do substrato rochoso que 

suporta as instalações industriais, considera-se que o projeto não contempla ações que possam 

interferir com a Geologia e Geomorfologia do local, pelo que não são identificados efeitos no 

ambiente nem estão previstas medidas de mitigação a este nível. 

Em termos de Solos, a instalação da linha de cromagem será realizada dentro um edifício já 

existente, pelo que não se traduz em impactes ambientais, uma vez que se trata de uma área que já 

se encontra perfeitamente alterada. Por sua vez, a construção da ETAR implicará a ocupação de uma 

pequena área verde (600 m
2
) da unidade industrial, envolvendo a movimentação de terras e 

escavações para a implantação dos órgãos de tratamento. Considerando a inexistência de estatuto 

de proteção dos solos do local, nomeadamente solos pertencente a Reserva Ecológica Nacional 

(designada por REN) ou Reserva Agrícola Nacional (designada por RAN), o facto de a aptidão do 

solo em causa ser considerada marginal ou nula para o uso agrícola ou florestal, e de se tratar de 

uma área pouco extensa, inserida num espaço classificação no PDM como espaço industrial, 

considera-se que este efeito negativo do projeto no fator ambiental solos é pouco significativo, 

embora permanente, direto e irreversível. 
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Durante a fase de construção do projeto, é de referir a possibilidade de ocorrência de derrames 

acidentais de resíduos e produtos químicos, que implicam uma possível contaminação do solo. Tendo 

em conta que a circulação de veículos será reduzida e os trabalhos de construção razoavelmente 

limitados, admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame de óleo, combustíveis, ou 

outra qualquer substância igualmente poluente, é baixa. Acresce o facto de a empresa dispor de 

métodos e equipamentos para a contenção de eventuais derrames. Desta forma, este impacte é 

considerado negativo, direto, reversível, de duração temporária e pouco significativo. 

Na fase de exploração da unidade industrial, também se identificou como impacte potencial a 

contaminação dos solos com substâncias poluentes. Este problema somente ocorrerá em resultado 

de situações de emergência, quando derrames de produtos químicos, combustíveis, resíduos ou 

águas residuais, atinjam as áreas não impermeabilizadas da empresa. Este é um efeito que pode ser 

importante, pelo que estão já implementadas na FEHST diversas medidas que têm como objetivo 

evitar a contaminação dos solos, tais como: existência de pavimentos impermeáveis e sistemas de 

contenção de eventuais derrames nas áreas de armazenamento de produtos químicos e resíduos; 

encaminhamento das águas residuais geradas para o coletor municipal e formação dos trabalhadores 

para a adoção de boas práticas de trabalho. Estas medidas serão estendidas às atividades incluídas 

na ampliação estudada e complementadas com medidas adicionais, nomeadamente a criação de um 

espaço dedicado para o armazenamento dos produtos químicos da cromagem e a instalação de uma 

ETAR para tratamento interno das águas residuais da cromagem previamente à sua descarga no 

coletor municipal. 

No que se refere à Hidrogeologia, a potencial contaminação das águas subterrâneas com 

substâncias poluentes durante a fase da construção ou a fase de exploração, tais como combustíveis, 

produtos químicos, resíduos ou águas residuais é também um possível impacte do projeto. Por forma 

a evitar a ocorrência destas situações acidentais, é importante que sejam mantidas e estendidas às 

novas atividades as medidas de gestão implementadas e adoptadas algumas medidas 

complementares, as quais são as mesmas que foram referidas para prevenção da contaminação dos 

solos. 

Ao nível dos Recursos hídricos de superfície, é de referir que a unidade industrial se encontra 

numa zona adjacente ao rio Este, o qual apresenta em todo o seu percurso problemas graves de 

qualidade da água e que, naquele troço em particular, como noutros, se encontra artificializado, em 

resultado da intensa ocupação que se verifica no local. 

A FEHST utiliza água superficial fornecida pela rede pública de abastecimento para o seu processo 

produtivo e para consumo humano. A captação, tratamento e distribuição da água consumida, a qual 

é captada no rio Cávado, é da responsabilidade da empresa AGERE. 

Durante a fase de construção, a ampliação da FEHST poderá resultar num ligeiro aumento da 

utilização de água da rede pública de abastecimento. Embora este aumento não seja grande, por 

forma a minimizar o seu efeito sobre a disponbilidade dos recursos hídricos superficiais, a FEHST irá 

continuar a efetuar um controlo dos seus consumos de água e proceder a um reforço da 
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sensibilização dos trabalhadores para a adoção de boas práticas. Por outro lado, de forma a prevenir 

a contaminação do meio natural, as águas residuais geradas deverão ser encaminhadas para a rede 

municipal conjuntamente com os efluentes que são gerados atualmente. 

Relativamente à exploração, em resultado da ampliação o consumo de água superficial deverá 

aumentar de 6741 m
3
/ano para 14000 m

3
/ano. Face aos volumes envolvidos, à capacidade do 

sistema municipal de abastecimento de água e às medidas de gestão previstas para a racionalização 

do consumo de água, considera-se que o impacte da FEHST a este nível é negativo, permanente, 

indireto, reversível e significativo. De forma a minimizar este impacte deverão ser mantidas, e 

estendidas às novas atividades, as medidas já implementadas pela empresa ao nível da gestão da 

água, nomeadamente o controlo sobre as quantidades consumidas, a utilização de sistemas de 

circulação em circuito fechado (arrefecimento das máquinas de injeção e cortinas de água das 

cabines de pintura), a manutenção preventiva do sistema de distribuição de água e a sensibilização 

dos trabalhadores para a adoção de boas práticas de gestão da água. Para além disso, deverão ser 

implementadas as seguintes medidas: realização de lavagens em cascata na linha de cromagem e a 

instalação de um sistema de purificação que permite a reutilização dos banhos de crómio, níquel e 

cobre da linha de cromagem, por forma a evitar a sua descarga. 

A produção de águas residuais decorrentes das atividades de exploração poderá também causar 

impactes ao nível da contaminação do meio natural. As águas residuais domésticas e industriais já 

produzidas atualmente são descarregadas para o coletor municipal, sendo submetidas a tratamento 

na ETAR municipal previamente à sua descarga no meio natural. A empresa possui atualmente 

autorização de descarga de águas residuais domésticas e industriais no sistema municipal, as quais 

são monitorizadas mensalmente, e cumpre com os valores limite de admissão ao coletor. As novas 

atividades irão acarretar um aumento na ordem dos 100% das águas residuais domésticas 

produzidas, as quais serão encaminhadas para tratamento numa ETAR a construir como parte da 

ampliação da FEHST, após o qual serão também descarregadas para o coletor municipal (processo 

de extensão da autorização de descarga em curso). Considerando o volume e as caraterísticas do 

efluente atualmente descarregado e o aumento previsto, que é significativo, o facto de que as águas 

residuais irão ser sujeitas a tratamento na FEHST e descarregadas em coletor municipal (embora a 

mesma ainda não esteja autorizada), sendo sujeitas a tratamento adicional antes da sua descarga em 

meio natural, considera-se que o impacte ambiental sobre os recursos hídricos de superfície é 

negativo, permanente, indireto, reversível e significativo. 

De forma a controlar a emissão de águas residuais em coletor municipal, a FEHST deverá manter, e 

estender às novas atividades, as medidas de controlo do volume e qualidade das descargas. Deverá 

ainda ser assegurada a manutenção preventiva do sistema de drenagem de águas residuais, 

existentes e a construir, conforme realizado pela FEHST nas instalações atuais. 

A substituição de produtos químicos perigosos utilizados por outros menos nocivos para o ambiente, 

dentro das possibilidades do processo, constitui uma medida adicional de minimização deste impacte 

ambiental. 
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Em termos de Paisagem, a área em estudo insere-se num território recortado, no qual predominam 

as colinas com declive mais ou menos acentuado e as cumeadas geralmente florestadas, alternadas 

com vales largos, de fundo aplanado e bem definidos, preenchido, por habitações, unidades 

industriais e de armazenagem, e pequenas áreas agrícolas, com baixas preocupações de ordem 

paisagística. 

A instalação dos novos equipamentos poderá implicar a movimentação de veículos pesados e a 

produção de efluentes gasosos visíveis, decorrentes do funcionamento desses veículos. Trata-se de 

uma situação que poderá ter algum efeito, embora baixo, sobre os observadores (permanentes e 

temporários) na envolvente da zona de intervenção. 

A própria execução das alterações previstas acarreta também um impacte para os observadores 

permanentes e temporários. Uma vez que o processo de ampliação será realizado, essencialmente, 

dentro dos edifícios existentes, considera-se que representará também um efeito pouco importante 

para os observadores da envolvente. 

Na fase de exploração, o aumento da capacidade da instalação implicará a utilização de maiores 

quantidades de matérias-primas e maiores níveis de produção, com o consequente acréscimo de 

tráfego pesado e a emissão de níveis superiores de efluentes gasosos visíveis e o inerente impacte 

paisagístico. Dado que se trata de uma região onde já existem movimentações consideráveis de 

veículos pesados, considera-se que esta alteração terá pouco efeito sobre os eventuais 

observadores. 

Do ponto de vista dos Recursos biológicos, a área onde se localiza a FEHST não se encontra 

incluída em nenhuma área classificada do ponto de vista da conservação da natureza, quer seja Área 

Protegida ou Sítio da Lista Nacional de Sítios para a Rede Natura 2000.  

Ao nível da flora e vegetação, as áreas ocupadas pela FEHST já se encontram profundamente 

alteradas, não existindo espécies de interesse conservacionista. 

No que concerne à vida animal, as comunidades presentes refletem o tipo de ocupação de solo 

urbano/industrial envolvente, isto é, são representativas de áreas humanizadas e perturbadas, não 

apresentando, na sua grande maioria, valores particulares em termos de conservação. 

Não se identificam, assim, impactes importantes nos sistemas biológicos. Ainda assim, deverão ser 

adoptadas medidas para a minimização desses efeitos. Assim, de forma a minimizar a afetação do 

ecossistema na fase de construção, deverá ser utilizada maquinaria que represente a menor 

produção de ruído possível. Desta forma, poderão ser evitados impactes sobre a avifauna local – 

nomeadamente aquela que se alimenta nos períodos de alvorada e crepúsculo – que, de outra forma, 

resultaria no afastamento daquelas espécies menos resilientes. Deverá ainda ser assegurada que a 

calendarização das obras atenda à redução dos níveis de perturbação ruidosa nos períodos mais 

críticos, nomeadamente a época de reprodução, que decorre, genericamente, entre abril e junho. 

As estruturas de apoio à ampliação da unidade industrial, nomeadamente aquelas possíveis de ser 

edificadas durante a fase de construção e posteriormente descartadas, deverão ser construídas de 
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modo a provocarem o menor impacte possível na vegetação. Deve ser evitada a deposição de terra e 

inertes e/ou escombros nas margens da área a ser ocupada a fim de evitar a deterioração dos 

espaços verdes adjacentes, o que poderia resultar na perda adicional de alguns exemplares vegetais, 

privilegiando-se a deposição dos materiais utilizados numa mesma zona, impermeabilizada, de modo 

a minimizar a possibilidade de derrames. 

As ações de limpeza e decapagem dos solos deverão ser limitadas às zonas estritamente 

indispensáveis à execução das obras e, tanto quanto possível, manter as caraterísticas paisagísticas 

do local, ainda que este venha a ver o seu espaço verde diminuído pela nova construção. Para isso, é 

necessário que os operadores apenas manobrem máquinas e transportem materiais por acessos 

definidos para o efeito, preferencialmente em solo impermeabilizado e inocupado por espécies 

vegetais, o que representa a generalidade da área envolvente à da ampliação, a fim de evitar a 

destruição injustificada de manchas de vegetação. Ainda que a atual área verde venha a ser quase 

totalmente ocupada pela nova edificação, a manutenção do espaço verde imediato a ela poderá 

ajudar a mitigar os efeitos negativos sobre a vegetação, podendo mesmo ser relevante para a 

manutenção daquelas espécies com abundância reduzida. De acordo com o ponto anterior, deverão 

ser preservados e transplantados alguns exemplares vegetais que, pelo seu porte ou valor 

ornamental, são considerados importantes na manutenção de espécies animais. 

Recomenda-se ainda que os trabalhos de escavação e aterro sejam iniciados assim que os solos 

estejam limpos, evitando a repetição das ações sobre as mesmas áreas e, sempre que possível, 

devem ser utilizados os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a 

diminuir o volume de terras sobrantes. Deverá também ser garantida a limpeza regular da área afeta 

ao projeto, evitando a acumulação e levantamento de poeiras, quer por ação do vento, quer pela 

circulação de veículos e equipamentos associados à obra. 

É também importante que realçar a importância do cumprimento das medidas de gestão previstas ao 

nível dos solos, águas subterrâneas, qualidade do ar, ruído e resíduos. 

Ao nível do Património arquitetónico e arqueológico, foram identificados seis sítios de valor 

patrimonial, cinco elementos patrimoniais de natureza arquitetónica e um de natureza arqueológica. O 

potencial de afetação sobre a Situação de Referência documentada encontra-se essencialmente 

presente no decurso da fase inicial da empreitada de construção, a partir de ações como sejam a 

instalação do estaleiro, a abertura de caminhos de acesso, a desmatação e circulação de pessoas e 

maquinaria, a par de ações de revolvimento e remoção de solos. Dada a extensão e caraterísticas do 

projeto, considera-se que a sua execução não terá impacte nos elementos patrimoniais 

documentados. 

O Ordenamento do território no concelho de Braga obedece ao seu Plano Diretor Municipal (PDM). 

De acordo com a actual carta de ordenamento, a área do projeto encontra-se enquadrada dentro dos 

“espaços de atividades económicas“, mais concretamente dentro da tipologia “AE1 – Industrial de 

Grande ou Média Dimensão”, a qual corresponde a “áreas existentes ou previstas de dimensão 
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relevante, destinadas à implantação de edifícios industriais e de armazenagem”. No que respeita à 

Carta de Condicionantes, é de referir que o troço do rio Este adjunto à FESHT é classificado como 

“EV4 - Espaços Verdes de Proteção (Linhas de Água ou REN)”, os quais “correspondem aos espaços 

verdes contíguos às linhas de água e definidos por um canal de 20 m de largura centrado nas 

mesmas, estendendo-se nalguns casos para áreas contíguas que com estes imprimem continuidade 

ou que estão condicionadas pela REN”. De acordo com o Regulamento do actual PDM, neste tipo de 

áreas aplica-se o regime legal específico e não é admitida a implantação de novas construções. Esta 

alteração implica que numa parte na área onde se encontra implantada a FESHT não poderão ser 

admitidas novas construções. Contudo, a zona na qual a FESHT pretende proceder à construção da 

ETAR já se encontra fora da referida faixa de protecção, pelo que não existe qualquer 

incompatibilidade. 

O Clima do concelho de Braga é fortemente influenciado pela sua proximidade do Oceano Atlântico, 

devido aos ventos de oeste que são canalizados ao longo dos principais vales, transportando grandes 

massas de ar húmido. Pode considerar-se que o clima da região é ameno e com as quatro estações 

bem definidas. 

Dado que a FEHST não gera gases com efeitos de estufa, nomeadamente dióxido de carbono, em 

quantidades importantes, uma vez que não possui grandes instalações de combustão, não se 

considera que possa produzir efeitos no clima. 

A Qualidade do ar da região é considerada, na maior parte dos dias, como boa. A FEHST, a par das 

unidades industriais existentes na sua envolvente, do tráfego rodoviário da autoestrada A3 que liga 

Braga ao Porto e a Valença, é responsável pela emissão de alguns poluentes para o ar. Uma vez que 

na sua envolvente existem alvos sensíveis, designadamente habitações, este aspeto também foi 

estudado. 

As operações previstas para a fase de construção da ampliação, nomeadamente o transporte dos 

equipamentos a instalar e as atividades de construção, contribuirão para um ligeiro acréscimo dos 

níveis de partículas e gases de combustão na área de estudo. Trata-se de uma situação temporária e 

de pequena dimensão, pelo que o seu efeito sobre a qualidade do ar não deverá ser importante. Em 

todo o caso, de modo a reduzir essas emissões, deverão ser implementadas as seguintes medidas 

de minimização: manutenção adequada dos veículos de transporte; cobertura dos materiais 

susceptíveis de serem arrastados pelo vento; limpeza regular acompanhada, se necessário, pela rega 

controlada do caminho de acesso à obra, especialmente em dias secos e ventosos; lavagem dos 

rodados dos camiões, antes da utilização de vias pavimentadas, sempre que possível; manutenção 

adequada das máquinas e equipamentos afectos à obra, a realizar preferencialmente em oficinas 

licenciadas. 

Ao nível da fase de exploração, a exploração da FEHST provoca a emissão de poluentes para a 

atmosfera através de fontes fixas e difusas, as quais sofrerão um ligeiro aumento, nomeadamente 

crómio, partículas e COT, decorrentes da instalação da cromagem. Esta linha irá dispor de um 

sistema para a captação, tratamento (lavador de gases) e descarga das emissões na atmosfera. 
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Parte das chaminés (FF1 a FF5) existentes cumpre já com todos os aspetos construtivos previstos 

pela legislação, nomeadamente em termos de altura e secção; para as restantes chaminés já 

existentes, não existe ainda parecer das entidades competentes relativamente à altura, mas a sua 

secção está também já em conformidade. As novas chaminés irão cumprir com todos os requisitos 

aplicáveis nesta matéria. Face ao descrito, considera-se que as emissões para a atmosfera, e a 

potencial degradação da qualidade do ar associada, constituem um efeito ambiental negativo, 

permanente, direto, reversível e significativo. A redução e controlo deste efeito ambiental passará 

pela instalação de um sistema de exaustão e tratamento na linha da cromagem, e por dar 

continuidade a uma série de medidas, parte das quais já implementada, as quais deverão ser 

estendidas às novas atividades, nomeadamente a realização de controlo operacional nos processos 

gerados de emissões, designadamente através do registo do seu número de horas de funcionamento; 

a adequação da altura de todas as chaminés ao que venha a ser solicitado pela Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) em sede de licenciamento ambiental; a racionalização dos consumos de energia; 

o cumprimento de um plano de manutenção preventiva dos sistemas de captação e tratamento de 

emissões gasosas; a manutenção das boas condições de armazenamento dos produtos químicos; a 

sensibilização dos trabalhadores para a adoção de boas práticas na utilização dos produtos químicos; 

a manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da prevenção de 

incêndios; e a realização de manutenção dos equipamentos que contêm substâncias que 

empobrecem a camada de ozono e gases fluorados com efeito de estufa por técnicos qualificados 

para o efeito e respetivo encaminhamento das quantidades de substâncias eventualmente removidas 

para destinos adequados. 

Ao nível do Ambiente sonoro, as principais fontes emissoras de ruído são, para além da FEHST, 

outras unidades industriais instaladas na envolvente, o tráfego rodoviário associado à autoestrada A3. 

e à Estrada Nacional EN14 Na envolvente direta da FEHST existe um prédio habitacional, o qual é 

considerado um alvo sensível sob um ponto de vista da emissão de ruído. 

Durante a fase de construção do projeto, haverá lugar à instalação de novos equipamentos e a um 

ligeiro aumento da circulação de veículos e pessoas, o que poderá representar um acréscimo dos 

níveis de ruído emitidos. Dado o tipo e a dimensão das alterações, considera-se que este efeito será 

pouco importante. Ainda assim, será aconselhável implementar algumas medidas de gestão, como: 

racionalizar a circulação de veículos e maquinaria pesada afeta à obra e garantir a sua manutenção 

adequada; definir a localização do estaleiro de forma a que este fique o mais afastado possível do 

prédio habitacional adjunto à FEHST, de modo a reduzir os níveis de ruído nesse alvo sensível; 

cumprir com a legislação vigente no que respeita ao ruído resultante da maquinaria de apoio à obra 

nomeadamente; realizar os trabalhos de construção mais ruidosos durante o período das 8h às 20h; 

promover a circulação do tráfego rodoviário afeto à obra durante o período das 8h às 20h; e garantir a 

manutenção adequada de todas as máquinas e equipamentos. 

Relativamente à fase de exploração, o estudo de ruído realizado nas condições atuais mostra que os 

limites definidos na legislação são cumpridos. A ampliação a realizar virá aumentar os níveis de 
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ruídos emitidos, pelo que se considera que o projeto tem um efeito ambiental negativo, permanente, 

direto, reversível e significativo, face à proximidade do alvo sensível já referido. De forma a minimizar 

este efeito, os ventiladores associados ao sistema de extração das emissões gasosas da linha da 

cromagem deverão apresentar caraterísticas sonoras que permitam cumprir com a legislação em 

vigor. 

É também importante analisar os efeitos da atividade da FEHST em termos de produção e gestão de 

Resíduos. 

Os resíduos produzidos na FEHST são recolhidos de modo selectivo, codificados de acordo com a 

Lista Europeia de Resíduos e quantificados. A FEHST dispõe de locais específicos para o 

armazenamento dos resíduos gerados, os quais se encontram devidamente identificados. Os 

resíduos líquidos ou pastosos são armazenados em áreas dotadas de sistema de contenção para a 

prevenção de eventuais derrames. Quando a quantidade acumulada assim o justifica, estes são 

enviados para os operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados que apresentam os 

processos de tratamento tecnológica e ambientalmente mais avançados, desde que economicamente 

viáveis, privilegiando sempre que possível a sua valorização face à sua eliminação. Esta expedição é 

acompanhada das respetivas Guias de Acompanhamento de Resíduos. 

Durante a fase de construção, prevê-se um ligeiro aumento na quantidade de resíduos já atualmente 

produzidos e a produção de alguns resíduos de tipologia diferente das verificadas até à data na 

instalação. Por outro lado, a produção de resíduos, particularmente de resíduos perigosos, acarreta 

riscos de contaminação do solo e do meio hídrico. Está prevista a exigência ao empreiteiro do 

planeamento e implementação de medidas de gestão ambiental em obra. Atendendo ao tipo e 

quantidade de resíduos associados à fase de construção, bem como aos procedimentos previstos 

para a sua gestão, considera-se que estes efeitos ambiental são negativos, temporários, diretos, 

reversíveis e pouco significativos. 

Na fase de exploração identifica-se como um efeito ambiental do projeto a ocorrência de um aumento 

dos resíduos totais produzidos superior a 20%. Este é devido essencialmente à produção de um novo 

resíduo, que corresponde às lamas da ETAR, numa quantidade anual de cerca de 50 t, o que 

representa simultaneamente um aumento significativo da atual produção de resíduos perigosos 

(cerca de 5 t). Este resíduo será, à semelhança do que já é prática na empresa, segregado mediante 

as suas caraterísticas e encaminhado para operadores licenciados. Tendo em conta o descrito, 

considera-se que existe um efeito ambiental negativo, permanente, direto, reversível e significativo. 

Outro efeito ambiental que resulta da fase de exploração é a possibilidade de contaminação do meio 

natural em resultado das atividade s de armazenamento e transporte de resíduos no interior e exterior 

da unidade industrial. Dentro da FEHST, todos os resíduos, perigosos e não perigosos, são 

armazenados numa zona com condições ambientalmente adequadas para o correto e temporário 

armazenamento de resíduos. A FEHST implementou um procedimento específico para assegurar a 

correcta gestão dos resíduos gerados pelo estabelecimento, incluindo a sua recolha seletiva e o seu 

transporte e encaminhamento. No que se refere à possibilidade de contaminação do meio natural por 
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uma gestão inadequada dos resíduos por parte das entidades transportadoras e gestoras, no 

cumprimento da legislação aplicável, só são envolvidas no processo entidades gestoras licenciadas. 

Assim, considera-se que este efeito ambiental é negativo, permanente, direto, reversível e pouco 

importante, prevendo-se que apenas em caso de acidente/emergência possa adoptar maior 

importância, situação que se antecipa como pouco provável uma vez que a empresa dispõe de um 

plano de prevenção e gestão de emergências. 

De forma a minimizar os impactes associados à fase de construção e exploração da instalação, 

deverão ser mantidos os procedimentos e metodologias presentemente adoptados com vista a 

garantir o cumprimento da legislação em vigor neste domínio e a proteção do meio natural, o qual se 

considera adequado. Destacam-se, entre outras, as seguintes medidas: manter a recolha seletiva de 

todos os resíduos produzidos, incluindo os novos, codificando-os de acordo com a Lista Europeia de 

Resíduos; assegurar o bom estado das zonas de armazenamento de resíduos gerados existentes, 

mantendo as condições específicas para o efeito, incluindo cobertura, impermeabilização e, nos 

casos dos resíduos passíveis de derrame, sistema de contenção de derrames; entregar os resíduos 

gerados a operadores licenciados para a sua gestão, privilegiando, sempre que técnica e 

economicamente viável, a sua valorização face à sua eliminação; controlar as condições de 

segurança de transporte dos resíduos enviados para o exterior, nomeadamente através da seleção 

de transportadores autorizados e da utilização da respetiva Guia de Acompanhamento de Resíduos; 

reforçar a sensibilização dos seus trabalhadores para a adoção de boas práticas de trabalho; 

assegurar o bom funcionamento do plano de prevenção e gestão de emergências; e desenvolver as 

ações necessárias ao acompanhamento dos desenvolvimentos tecnológicos na sua área de atividade 

, privilegiando sempre a implementação de tecnologias mais limpas, bem como a seleção de 

matérias-primas e auxiliares menos perigosas. 

Por último, em termos Sócio-económicos, salienta-se que a ampliação da FEHST contribuirá para 

as exportações do País, dado que a sua produção é integralmente destinada à exportação de 

componentes automóveis de última geração. Este projeto permitirá, desde modo, o desenvolvimento 

da economia do País e reforçará a posição da indústria transformadora em Braga. Esta situação 

representa um efeito bastante positivo para a economia. 

A ampliação irá também implicar a contratação de mais 36 funcionários, a juntar aos atuais 119, e 

representará um reforço do emprego indireto. 

Em contra-ponto a estes impactes positivos sobre a economia e o emprego, a instalação dos novos 

equipamentos e a própria exploração da unidade industrial resultará em efeitos negativos sobre o 

meio natural, nomeadamente consumo de água superficial, poluição atmosférica, emissão de ruído e 

aumento do tráfego rodoviário, os quais resultarão na diminuição da qualidade de vida da população 

afetada. No entanto, é importante notar que a obra se realiza numa área industrial, que o prazo de 

execução das alterações é curto e que serão implementadas medidas de gestão para o controlo e 

minimização dos aspetos ambientais referidos, conforme descrito nos pontos anteriores. Assim, 
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considera-se que o efeito do projeto sobre a qualidade de vida da população afectada será pouco 

importante. 

4 MONITORIZAÇÃO 

Tendo em conta a natureza e importância dos efeitos ambientais resultantes da FEHST, propõe-se a 

implementação de um programa de monitorização ao nível dos recursos hídricos de superfície, 

qualidade do ar, ambiente sonoro e resíduos que vai, na sua maioria, de encontro àquilo que 

atualmente a empresa já realiza. 

Ao nível dos Recursos hídricos de superfície, deverá ser mantido o programa de monitorização 

existente, consistindo no registo e avaliação da quantidade de água consumida da rede pública, bem 

como o controlo da quantidade e qualidade da água tratada e descarregada no coletor municipal. 

Em termos de Qualidade do ar, a FEHST deverá proceder à monitorização regular das emissões das 

novas fontes pontuais de emissão para o ar, assim como das já existentes. A FEHST deverá ainda 

manter atualizado um registo indicando a quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que 

esteja instalada, a quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para 

efeito de recarga e a quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado 

para efeito de regeneração e destruição. 

No que respeita ao Ambiente sonoro, a FEHST irá proceder, após a entrada em funcionamento do 

projeto, à medição do ruído emitido para o exterior. Esta avaliação deverá ser repetida, pelo menos, 

de 5 em 5 anos. 

Para a monitorização dos Resíduos deverá manter-se o registo mensal da quantidade e tipo de 

resíduos recolhidos, armazenados, transportados, tratados, valorizados ou eliminados, bem como da 

respetiva origem e destino, com identificação da operação efetuada, conforme estipula a legislação 

em vigor. Este registo deverá ser avaliado periodicamente de forma a controlar a evolução da 

quantidade e tipo de resíduos gerados, conforme já realizado atualmente. Anualmente, e conforme já 

previsto, a FEHST irá preencher o Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) através do 

SIRAPA. 

Todas as análises e medições serão realizadas, preferencialmente, em laboratório acreditado. 

Anualmente, será elaborado e enviado para a CCDR-N um relatório (Relatório de Monitorização) com 

os resultados da monitorização e as ações decorrentes da análise dos dados. 

5 CONCLUSÕES 

A título de conclusão, considera-se importante efetuar um balanço dos impactes ambientais do 

projecto, positivos e negativos: 
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 Na fase de construção, dado que as alterações a realizar são reduzidas, os impactes 

identificados consistem essencialmente em ligeiros acréscimos dos níveis atuais de consumo 

de água, emissão de águas residuais, emissão de poluentes para a atmosfera, produção de 

resíduos e emissão de ruído, assim como na possibilidade de contaminação dos solos e 

recursos hídricos por substâncias poluentes e de afetação da qualidade de vida da população 

residente nas habitações localizadas na envolvente da instalação, considerando-se 

genericamente pouco significativos. De uma forma global, estes impactes poderão ser 

evitados e minimizados pelo cumprimento de um conjunto de boas práticas de gestão 

ambiental que se encontram em linha com os procedimentos e metodologias de ambiente e 

segurança já adoptados pela instalação; 

 Ao nível da exploração, identificaram-se como impactes ambientais negativos mais relevantes 

o consumo de recursos hídricos, a emissão de poluentes para a atmosfera, a produção de 

resíduos e a emissão de ruído. Como impactes positivos identificou-se a dinamização da 

economia local e o aumento dos postos de trabalho. Nos restantes fatores ambientais 

estudados identificaram-se maioritariamente impactes ambientais inexistentes ou pouco 

significativos. 

As medidas de mitigação previstas no presente EIA referem-se, em grande parte, a medidas já 

implementadas pela FEHST decorrentes do seu sistema de gestão ambiental, o qual se encontra 

certificado pela ISO14001 desde 2006. É de salientar que a empresa tem desenvolvido um elevado 

esforço técnico e económico com vista à melhoria do seu desempenho ambiental, dispondo já de um 

conjunto bastante alargado de técnicas e procedimentos ao melhor nível. No entanto, para fazer face 

à implementação de novas atividades, e dada a persistência e relevância de alguns impactes, 

considerou-se fundamental a implementação de um conjunto de medidas de minimização adicionais, 

nomeadamente: a implementação de uma ETAR para tratamento das águas residuais provenientes 

da linha de tratamento de superfícies; a implementação de lavagens em cascata na linha de 

cromagem; a instalação de um sistema de purificação e reutilização dos banhos de crómio, níquel e 

cobre da linha de cromagem; a implementação de um programa de verificação periódica dos 

sistemas de tubagens, depósitos e torneiras de abastecimento de toda a instalação e a 

implementação de sistemas de tratamento das emissões gasosas da linha de cromagem. Deve 

garantir-se ainda o alargamento das práticas ambientais existentes na FEHST às atividades 

contempladas na ampliação. 

No sentido de monitorizar os principais impactes previstos, bem como a eficácia das medidas de 

mitigação, foi proposto um programa de monitorização ambiental abrangendo, essencialmente, os 

recursos hídricos de superfície, com o controlo do consumo de água e da quantidade e qualidade da 

água descarregada para o coletor municipal, a qualidade do ar, com a monitorização das emissões 

gasosas e o contolo das quantidades de gases fluorados instalados e recuperados para recarga, 

regeneração ou destruição, e ainda o ambiente sonoro, com a monitorização do ruído ambiental e os 

resíduos, no que se refere aos registos do processo de gestão dos mesmos. 
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Em síntese, tendo em consideração as caraterísticas atuais da instalação, as alterações previstas e 

as medidas de mitigação definidas, não foram identificados efeitos ambientais que inviabilizem o 

projeto de ampliação da FEHST. 


