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Assunto: Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio – Licenciamento Único 
de Ambiente (LUA). 
Processo de Licenciamento n.º PL20171030002040, relativo à 
Enerlousado Recursos Energéticos, Lda. 
Pedido de elementos adicionais. 

 

Exmos. Srs., 

No âmbito do processo de licenciamento suprarreferido, submetido via módulo LUA da 
plataforma SILiAmb, solicita-se a V/ Exas., na qualidade de requerente do mencionado 
processo, os elementos adicionais identificados pelas Entidades Licenciadoras no 
Domínio do Ambiente (ELDA), designadamente, pelo regime jurídico de avaliação de 
impacte ambiental (RJAIA), nos termos previstos no n.º 8 do art.º 14.º do Decreto-Lei 
n.º 151-B, de 31 de outubro, na sua atual redação, pelo regime de prevenção e controlo 
integrados da poluição (REI) nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 37º do Decreto-Lei 
n.º 127/2013, de 30 de agosto, e pelo regime de comércio europeu de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa (CELE), nos termos do Decreto-Lei n.º 38/2013, 
de 15 de março. 

Os elementos adicionais abaixo enumerados têm a finalidade de esclarecer e 
complementar a informação já apresentada no processo LUA. Como tal, devem V/ Exas. 
efetuar o carregamento dos mesmos diretamente na área “Licenciamento Único” da 
plataforma SILiAmb, no prazo máximo de 45 dias após a receção do pedido na referida 
plataforma, e dar conhecimento dos mesmos à Entidade Coordenadora. 

O carregamento dos elementos adicionais na plataforma SILiAmb é fundamental, de 
forma a garantir a disponibilização da documentação necessária ao portal Participa, 
dado que o presente processo envolve a realização de Consulta Pública. 

Mais se informa que, até à entrega dos elementos adicionais solicitados, os prazos 
previstos nos regimes legais aplicáveis encontram-se suspensos. 
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Elementos específicos da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

Deve ser apresentado um Aditamento ao EIA que inclua e/ou clarifique de forma cabal 
os aspetos a seguir indicados. 

1. Projeto e aspetos globais 

1.1. Tendo este projeto sido anteriormente sujeito a procedimento de avaliação de 
impacte ambiental, que resultou, em maio de 2017, numa desconformidade do 
EIA, tal situação deve constar do capítulo “2. Antecedentes do procedimento de 
AIA”; 

1.2. É referido, na página 23 do Relatório Síntese (RS) do EIA que “(…) o projeto em 
análise, no âmbito deste EIA, refere-se à integração de duas caldeiras (VKK Gr e 
VKK Pq) no processo de produção de energia da Enerlousado, que foram 
previamente instaladas pela Continental Mabor. Desta forma, todas as 
atividades de construção civil, necessárias à instalação das caldeiras e dos 
equipamentos auxiliares, e sua integração no processo da Enerlousado, foram 
realizadas pela Continental, no âmbito de alterações/ ampliações que esta 
efetuou à sua instalação industrial”. É ainda referido, na página 25 do RS que 
“Tendo em vista o aumento da capacidade instalada da unidade de produção de 
energia, foram instaladas pela Continental Mabor duas novas caldeiras 
convencionais a gás natural; uma com capacidade nominal de 30 ton/h (VKK Gr) 
e outra de 0,6 ton/h (VKK Pq), ambas para produzir vapor de água”. Assim: 

1.2.1. Sendo a Enerlousado o Proponente do projeto presentemente em 
avaliação, deve ser efetuado o devido enquadramento e justificação da 
instalação das caldeiras objeto de avaliação pela Continental Mabor; 

1.2.2. Caraterização, identificação e avaliação dos impacte ambientais 
resultantes, bem como a documentação relativa ao licenciamento de 
“todas as atividades de construção civil, necessárias à instalação das 
caldeiras e dos equipamentos auxiliares, e sua integração no processo da 
Enerlousado, [que] foram realizadas pela Continental, no âmbito de 
alterações/ ampliações que esta efetuou à sua instalação industrial”. 

1.3. No que refere aos vários fatores ambientais, dever-se-á fazer refletir na 
respetiva análise de impactes o resultado dos impactes cumulativos decorrentes 
da implantação específica da unidade de cogeração nas instalações da Mabor, 
revendo a análise de impactes na fase de exploração consequentes da interação 
entre essa indústria e a Enerlousado; 

1.4. Face ao resultado dessa reavaliação, devem igualmente ser revistas, caso 
aplicável, as respetivas medidas de mitigação/compensação e monitorização. 
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2. Fatores ambientais 

2.1. Hidrogeologia/Recursos Hídricos Subterrâneos 

2.1.1. O volume anual de água que será necessário captar para suprir o 
aumento da capacidade instalada da unidade de cogeração; 

2.1.2. A garantia de disponibilidade hídrica para o aumento do volume de 
água captada. A avaliação deve ser efetuada com base nas reais 
produtividades das captações atualmente existentes e não nos volumes 
máximos de exploração identificados nas licenças de exploração; 

2.1.3. A origem dos valores anómalos de condutividade elétrica bem como 
de alguns parâmetros, nomeadamente, o sódio e o cloreto, registados em 
períodos de estiagem no poço P1 (PA19). 

 

2.2. Qualidade do Ar 

Verifica-se que não foram apresentados os cálculos das alturas das chaminés das 
novas fontes fixas de acordo com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de março e com a 
Norma Portuguesa NP 2167/2007, e que a denominação das fontes fixas existentes 
no estudo não coincide com as denominações das fontes fixas inseridas no balcão 
eletrónico da CCDR-Norte. Assim devem ser apresentados: 

2.2.1. Os cálculos da altura da chaminé da nova fonte fixa de acordo com a 
Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, e com a Norma Portuguesa NP 
2167/2007; 

2.2.2. As correções necessárias, a efetuar no estudo ou no balcão eletrónico, 
para que a denominação das fontes fixas existentes coincida com as que 
constam no balcão eletrónico da CCDR-N (uma vez que as mesmas devem 
estar duplicadas). Para o efeito esclarece-se que as fontes registadas no 
balcão eletrónico da CCDR-N são as seguintes: 

 

 

2.3. Ambiente Sonoro 

2.3.1. A figura 43 não tem marcada a instalação da Enerlousado, indicação do 
Norte e de escala, pelo que deve ser alterada em conformidade; 

2.3.2. Devem ser citadas as fontes sonoras que compõem o ruído ambiente 
atual em R2 e R3; 
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2.3.3. A tabela 59 deve ser complementada pelas figuras 3 e 4 do Anexo VII.III 
(Especificações do software Predictor): ou passam a ser citadas ou incluídas 
no Relatório Síntese; estas figuras também devem marcação do Norte e 
indicação de escala. 

 

2.4. Ordenamento do Território 

A conformidade do projeto com o PDM de Vila Nova de Famalicão, pese embora 
esteja em causa uma edificação pré-existente, não dispensa a demonstração das 
disposições regulamentares que este IGT determina, nomeadamente no que 
respeita ao disposto no Regulamento respetivo no artigo 7º Identificação [das 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública] e artigo 31º 
Estabelecimentos de atividades perigosas, o que deve ser verificado. Atente-se, 
relativamente ao primeiro normativo mencionado, que as disposições aí 
referenciadas, tal como consta no articulado, se observam independentemente da 
sua representação na Planta de Condicionantes. Assim deve ser apresentada: 

2.4.1. Revisão da análise da conformidade com o PDM de V. Nova de 
Famalicão em vigor (Aviso nº 10268/2015, de 8 de setembro) tendo em 
consideração a cartografia efetivamente publicada, relativa a todos os 
elementos fundamentais que compõem o plano (ver nº 1 do artigo 3º), 
identificando-se claramente a implantação da Enerlousado; 

2.4.2. Idem no que respeita à cartografia da REN (Portaria n.º 298/2015, de 
21 de setembro); 

2.4.3. Demonstração da conformidade com as servidões e restrições de 
utilidade pública que afetam o projeto, tendo em consideração o 
anteriormente expresso. 

 

3. Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico (RNT) deve reformulado tendo em consideração os elementos 
adicionais ao EIA solicitados. 

 

Elementos específicos da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) 

Relativamente ao pedido de elementos PCIP, solicita-se que a resposta seja 
apresentada, sempre que aplicável, através do preenchimento dos quadros a que 
respeitam, informando que estes se encontram disponíveis no sítio de internet da APA, 
I.P. (www.apambiente.pt> Instrumentos> Licenciamento Único de Ambiente - LUA> 
Anexos> Quadros do formulário LUA). 
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4. Módulo XII – PCIP 

4.1. Relativamente ao ponto 1, solicita-se a apresentação do Resumo Não Técnico 
de acordo com o definido no artigo 35º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, ou em alternativa, a integração desses elementos no Resumo Não 
Técnico apresentado no âmbito do EIA; 

4.2. Relativamente ao ponto 4, e considerando que a avaliação da necessidade de 
elaboração de Relatório de Base não foi elaborada tendo em conta o definido 
nos pontos 1.1 a 1.4 da Nota Interpretativa n.º 5/2014, de 17 de julho, que se 
encontra disponível para consulta no sítio de Internet da APA, I.P. 
(www.apambiente.pt> Instrumentos> Licenciamento Ambiental (PCIP)> Notas 
Interpretativas), solicita-se a sua reformulação de forma dar cumprimento ao 
referido documento; 

4.3. Dado que a Enerlousado utiliza um conjunto de infraestruturas/utilidades 
pertencentes à Continental Mabor, estas deverão estar devidamente 
documentadas (contratualização dessas responsabilidades entre as duas 
instalações, designadamente no que se refere ao consumo de água, tratamento 
de águas residuais, resíduos, entre outros). 

 

Elementos específicos do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) 

 

5. Avaliação do pedido de atualização de TEGEE 

5.1. Solicita-se que seja submetido o novo Diagrama de fluxos-fonte, mencionado na 
alínea b) da secção C5 do formulário TEGEE, que comporte as duas novas fontes 
de emissão: S4 (caldeira convencional 2 - VKK GR) e fonte de emissão S5 
(Caldeira convencional 3 - VKK PQ); 

5.2. O documento “Explicação do Cálculo da Capacidade Instalada”, anexo ao 
processo, não se encontra de acordo com o formulário de pedido de atualização 
de TEGEE visto que refere apenas a instalação de uma nova fonte de emissão 
(caldeira convencional VKK), pelo que se solicita o devido esclarecimento. 
Solicita-se adicionalmente que sejam adicionadas, na secção C6.b) do 
formulário TEGEE, as capacidades térmicas individuais de cada uma das fontes 
de emissão identificadas (S1, S2, S3, S4 e S5); 

5.3. Solicita-se que seja atualizada a descrição constante na secção C5.a) ao nível do 
número de fontes de emissão, mencionado nas linhas 24 e 25 da referida 
secção. Neste seguimento, deverá ser avaliada a necessidade de atualização da 
restante informação explanada na mesma secção. A alínea a) da secção D7 
também deverá ser revista em relação à enumeração das fontes de emissão 
(linha 31); 

5.4. Em relação aos instrumentos de medição, alínea b) da secção D7, os campos 
“Intervalo de medição” e “Intervalo de utilização típico” relativos ao 
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instrumento de medição MI2 - Instrumento de conversão eletrónica do volume 
(EVCI) deverão ser preenchidos; 

5.5. Solicita-se que seja submetido, via plataforma SILiAmb, o documento de 
Avaliação de Incertezas de 30.10.2017, identificado na alínea c) da secção D do 
formulário TEGEE; 

Solicita-se que, tendo em consideração as instalações ocorridas na instalação seja 
revisto o documento de avaliação de riscos. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 
A Diretora do Departamento de Gestão 
e Licenciamento Ambiental da APA, I. P., 

 

 
      

Maria Julieta Ferreira 
(No uso das competências delegadas 

pelo Despacho n.º 4/PRES/2017, de 20 de junho 2017) 
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ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO AVERBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO 

 













 

ANEXO III - EXTRATO DO EIA DO PROJETO 20 MIO - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO (FASE DE OBRA) 
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Medidas de mitigação – Fase Construção 

1)  Geologia e Geomorfologia 

MC1 – Proceder à seleção de terras a movimentar previamente à fase de desmatação e 

decapagem, as quais poderão ser, posteriormente, reaproveitadas em eventuais áreas 

que venham a ser ajardinadas. Como tal, estes materiais deverão permanecer 

depositados de forma cuidada, mesmo que durante um período alargado, em zonas 

específicas e anexas à obra, para a sua posterior reutilização. 

MC2 – O material a remover (rocha sedimentar), caso possua as características 

adequadas, pode ser armazenado, para posterior utilização na execução das camadas 

drenantes das vias de comunicação a criar no interior da área em estudo. 

MC3- Proceder ao aproveitamento e rentabilização das vias de acesso existentes ou que 

novas vias a criar sejam definidas de forma a acederem ao maior número possível de 

locais. 

 

2) Solos  

MC4 – Concentração das diferentes infra-estruturas, necessárias à fase de construção, 

numa área definida para o efeito (preferencialmente já intervencionada ou que será 

alvo de intervenção), de modo a diminuir as zonas alvo de terraplanagens e escavações. 

Em nenhum caso, deverão ser ocupados solos pertencentes a RAN e REN 

MC5 – As movimentações de máquinas, equipamentos e veículos de transporte devem 

ficar restritas ao terreno que será ocupado pelo projeto. 

MC6- Realizar uma gestão adequada das águas residuais em obra, nomeadamente pela 

realização das seguintes acções:  

- as águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias afectas 

ao estaleiro deverão ser ligadas ao coletor municipal, ou, alternativamente, 

instalados WC químicos móveis, com procedimentos de limpeza adequados; 

- as águas provenientes da limpeza de maquinaria que contenham cascalho, 

areia, cimento ou similares deverão ser tratadas (bacia de sedimentação) e 

reutilizadas, na medida, do possível; as areias devem ser separadas e recolhidas 

para destino final adequado; 
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- as águas que contenham substâncias químicas ou óleos e gorduras deverão 

ser encaminhadas para um depósito estanque e enviadas para destino final 

adequado; 

- proibição da realização de qualquer descarga de águas residuais para o solo, 

sem licenciamento/autorização prévia. 

MC7 – Os veículos e máquinas afectos à fase de construção devem circular em boas 

condições de funcionamento e serem efetuadas de forma atempada as necessárias 

revisões e inspecções periódicas, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de 

situações acidentais; 

MC8- As áreas utilizadas para a deposição dos materiais de construção e de 

armazenamento de substâncias perigosas devem concentrar-se, preferencialmente, 

numa mesma zona, impermeabilizada, de modo a minimizar a possibilidade de entrada 

de contaminantes no solo e aquífero; 

MC9- O estaleiro deverá estar dotado com os meios necessários para dar resposta a 

situações acidentais de derrames de substâncias poluentes. 

 

3) Hidrogeologia  

MC10- É desejável que estejam previstas zonas que facilitem a recarga dos aquíferos; 

MC11- As áreas impermeabilizadas decorrentes da abertura de acessos, da construção 

do estaleiro, do depósito de materiais e da construção da área edificada, devem 

encontrar-se preferencialmente numa mesma zona de modo a ocupar a menor área 

possível de recarga natural. Os materiais devem permanecer em depósito o menor 

tempo possível e serem estipuladas zonas para a promoção da recarga natural. 

 

4) Recursos hídricos de superfície 

MC12- Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a reduzir ao mínimo o período de 

tempo em que os materiais desmontados fiquem em depósitos ou aterros provisórios; 

MC13- Deve ser criado um sistema de condução das águas de escorrência superficial 

adequado para a área, ponderando a instalação de um tanque de decantação 

imediatamente antes do ponto de descarga para o meio natural. 

MC14- Sugere-se que a remoção da camada de solo de cobertura decorra em períodos 

de menor (ou nula) pluviosidade, para que não ocorram fenómenos de arrastamento de 
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partículas finas para as linhas de água e para que não ocorram fenómenos indesejados 

de aumento excessivo da drenagem superficial nas linhas de água mais próximas da área 

em análise. 

MC15- Sugere-se que se crie, nas áreas impermeabilizadas, um sistema de drenagem 

para as águas pluviais que conduza até à linha de água as águas resultantes da 

precipitação, colmatando, assim, o efeito da eventual diminuição da drenagem. 

MC16 – A alteração das condições de drenagem superficial prevista em consequência da 

canalização do troço de linha de água, deverá resultar numa diminuição dos caudais que 

se prevê que possam ser drenados. Assim, esta diminuição poderá, ainda que 

parcialmente mitigada desde que se crie um sistema de drenagem de águas pluviais que 

conduza alguma da água, que resulta da precipitação, até ao emboquilhamento de 

montante do troço a ser canalizado. 

 

5) Paisagem 

MC17 – Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 

designadamente, na envolvente; a informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a 

natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respetiva calendarização 

e eventuais afetacções à população, designadamente a afectação das acessibilidades; 

em particular, deverá especificar as operações mais ruidosas bem como o ínicio e o final 

previsto; 

MC18 – Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimentos 

de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações; 

MC19- Acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas de cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

MC20 – Deverão ser realizadas regas nos troços em construção, de forma a reduzir as 

poeiras e minimizar os efeitos sobre a paisagem; 

MC21- Toda a área de estaleiro de obras deverá ser balizada, evitando-se a circulação de 

pessoas e máquinas fora do seu perímetro, exceptuando-se naturalmente a utlização 

das zonas confinadas à obra; 
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MC22- Após a conclusão da obra deverá ser removido todo e qualquer resíduo da obra e 

reposta a situação inicial; 

MC23- Em adição às medidas descritas será elaborado um PIP (Plano de Integração 

Paisagística) que determinará muitas das acções a serem executadas em fase de 

construção, procurando sempre a aplicação das melhores tecnologias ambientais 

disponíveis. Apresentado no Anexo Q. 

 

6) Património Arquitectónico e Arqueológico 

MC24- Propõe-se, como medidas de mitigação de carácter generalizado – 

essencialmente cautelar – a realização de prospecção arqueológica sistemática, após a 

desmatação das áreas em que a visibilidade não permitiu a sua realização, de modo a 

colmatar as lacunas de conhecimento; e, o acompanhamento arqueológico integral de 

todas as operações que impliquem movimentações de terras, não apenas na fase de 

construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, 

abertura de caminhos e desmatação. 

 

7) Sócio-Economia 

Conforme referido nas secções anteriores, para a execução da obra propriamente dita, a 

CONTINENTAL MABOR deverá contratualizar com o empreiteiro responsável pela obra 

(a incluir num caderno de encargos a elaborar pelo dono da obra) a implementação de 

medidas de minimização. Muitas das medidas já referidas correspondem a acções que 

minimizam os impactes sobre a qualidade de vida da população na envolvente das 

instalações. 

 

8) Ordenamento do Território 

As medidas de mitigação associadas a este projecto de ampliação, ao nível do 

ordenamento do território, passam pelo cumprimento do definido no PDM de Vila Nova 

de Famalicão. 

 

9) Qualidade do ar  

MC25- Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente 

quando nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no 
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sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, 

quer por acção da circulação de maquinaria e de veículos de apoio à obra; 

MC26- Acondicionar, cobrir e humidificar, nomeadamente em dias secos e ventosos, os 

materiais de construção e os materiais residuais da obra, especialmente se forem 

pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento na 

via pública aquando do seu transporte; 

MC27 – Assegurar a rega regular e controlada, nomeadamente em dias secos e 

ventosos, das áreas afectas à obra onde poderá ocorrer a produção, a acumulação e a 

ressuspensão de poeiras (acessos não pavimentados, áreas de circulação de veículos e 

maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, de descarga e de deposição de materiais de 

construção e de materiais residuais da obra, zonas de escavação e de extracção de 

terras, etc); 

MC28- Nas zonas de acesso à rede viária deve ser assegurada a lavagem dos rodados de 

todos os veículos e máquinas de apoio à obra, nomeadamente à saída da área de obra e 

antes da entrada na via pública asfaltada, evitando desta forma a acumulação de terra 

na via pública e consequente ressuspensão de poeiras; 

MC29- A velocidade de circulação dos veículos, especialmente em pavimentos não 

afaltados, deverá ser controlada dada a dependência da emissão de poluentes 

atmosféricos com a velocidade de circulação dos veículos; 

MC30- Não realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra. 

 

10) Ambiente Sonoro 

MC31 – Os estaleiros deverão ser implantados em zonas menos ocupadas e tão 

afastadas quanto possível dos locais com utilização sensível ao ruído, tais como zonas 

habitadas; 

MC32- Também os trajectos a seguir pelos veículos de remoção de terras ou transporte 

de materiais deverão contemplar itinerários que afectem uma menor densidade de 

locais sensíveis; 

MC33- As operações de construção em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na 

proximidade (que pode ser entendida como até 200 m de distância) de usos com 

sensibilidade ao ruído deverão, tanto quanto possível, ter lugar apenas na vigência do 

período diurno, conforme legislação em vigor. 
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As actividades ruidosas só poderão ter lugar para além daquele intervalo de tempo, 

nomeadamente no período nocturno, sábados, domingos e feriados, mediante licença 

especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela câmara municipal 

de Vila Nova de Famalicão, conforme estabelecido na legislação em vigor. 

 

11) Resíduos 

MC34- Recolher selectivamente os resíduos produzidos, codificando-os de acordo com o 

código LER, estabelecido pela Portaria nº. 209/2004, de 3 de Março; 

MC35- Definir um local de armazenamento temporário de resíduos, preferencialmente 

de acesso condicionado, dotado das condições necessárias à contenção de eventuais 

derrames, no caso dos resíduos perigoso; 

MC36- Garantir a entrega dos resíduos gerados a operadores licenciados para a sua 

gestão, priveligiando, sempre que técnica e economicamente viável, a sua valorização 

face à sua eliminação. 



 

ANEXO IV - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL (EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO) 

 



























































































































































































































































































































































 

ANEXO V - DOCUMENTOS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO DAS OBRAS 

 







 

ANEXO VI - LICENÇA DA NOVA CAPTAÇÃO NO RIO AVE 

 



Processo n.º: 450.10.02.01.004334.2016.RH2

Utilização n.º: L004065.2016.RH2

Início: 2016/03/30

Validade: 2021/03/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação

Código APA APA00020781

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502322004

Nome/Denominação Social* Continental Mabor, Industria Pneus S.A.

Morada* R. Adelino Leitão 330

Localidade* LOUSADO

Código Postal 4760-606

Concelho* Vila Nova de Famalicão

Telefones +351252499513

Localização

Designação da captação Captação Rio Ave

Tipo de captação Superficial

Tipo de infraestrutura Outro

Prédio/Parcela Fontaínhas

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Rio

Margem/Plano de água Margem direita

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Vila Nova de Famalicão / Lousado

Longitude -8.54548

Latitude 41.34751

Região Hidrográfica RH2 :: Cavado, Ave e Leca

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |_|

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 15.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 15.000

Volume máximo anual (m3) 288000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior 28000
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consumo (m3)

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 1.2890

Área atual a regar (ha) 1.2890

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de pneus

CAE Principal 22111 : Fabricação de pneus e câmaras de ar

Condições Gerais

1ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe

for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que

à presente licença sejam aplicáveis.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)

calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do

Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas

3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no

Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, referido na cláusula anterior,

não seja entregue com a periodicidade definida no Anexo correspondente, ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da

TRH, o valor das componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal estabelecido nesta licença.

5ª O pagamento da taxa devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação

respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o

acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,

serão suportadas pelo seu titular.

9ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de

maio.

10ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

11ª A licença só poderá ser transacionada e cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo

27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
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12ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

14ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o

estado das águas.

15ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a

definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

16ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31

de maio.

17ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis

por outras Entidades.

18ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à

entidade licenciadora com o formato definido no Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água

captado.

Condições Específicas

1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

Outras Condições

1ª Fazem parte integrante da presente licença os Anexos autenticados que a acompanham.

Anexos

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 28000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As

leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.

Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de

Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],

[Volume extraído], [Observações].

Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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ANEXO VII - NOTAS DE CÁLCULO DA ALTURA DAS CHAMINÉS 

 



Cálculo de Hp Cálculo da altura em função da emissão de efluentes gasosos

Hp=S^(1/2)x(1/QxΔt)^(1/6)
S=Fxq/C

Tg 120 ºC Temperatura dos gases à saída da chaminé

Ta 16 ºC Temperatura média da Região

DT 104 Variação de temperatura

q 31 004 kg/h Caudal mássico de efluentes gasosos

r 0,8702 kg/m
3 Densidade do ar a temperatura de saída da chaminé (Tg)

Q 35 628 m
3
/h Caudal volúmico dos gases emitidos à potência nominal e Tg

F 680 Coeficiente de correcção (680 para partículas)

C 0,1 mg/m
3

Concentração

Cr 0,15 mg/m
3

Concentração de referência (0,15 mg/m3)

Cf 0,05 mg/m
3

q 0 kg/h Caudal mássico máximo passível de emissão

S 0 =(F x q)/C

Hp 0 m Altura 

F 340 Coeficiente de correcção (340 para gases)

C 0,1 mg/m
3

Concentração

Cr 0,14 mg/m
3

Concentração de referência (0,14 mg/m3)

Cf 0,04 mg/m
3

Zona Rural 0,02mg/m3 / Zona Urbana 0,04mg/m3

q 3,24 kg/h Caudal mássico máximo passível de emissão

S 11 023,3 =(F x q)/C

Hp 8,4 m Altura 

F 340 Coeficiente de correcção (340 para gases)

C 0,07 mg/m
3

Concentração

Cr 0,1 mg/m
3

Concentração de referência (0,1 mg/m3)

Cf 0,03 mg/m
3

Zona Rural 0,015mg/m3 / Zona Urbana 0,03mg/m3

q 0 kg/h Caudal mássico máximo passível de emissão

S 0,0 =(F x q)/C

Hp 0 m Altura 

Interferência com chaminés
Ch. GEA Ch. OMNI

[m] [m]

D 12,0 2,4 Distância entre eixos das chaminés

hj 25,0 25,0 Altura de chaminé existente

condição i 1 1

condição ii 0 0

condição iii 1 1

Dependência (?) Não Não

Hp calculado 8,4 m

Cálculo de Hc

Hc=h0+3-(2xD/(5xh0))

Edifício Central térm. Ed admin. Edifício 2 AGRO

[m] [m] [m] [m]

Hc 17,1 16,5 0,0 15,5 Altura da chaminé

L 12 13,5 60 100 Largura do Obstáculo

h0 14,3 15 24,2 14,2 Altura em relação a cota da cogeração

D 7,3 55 191 62 Distância da chaminé a edifício

Sim Sim Não Sim

condição i 1 1 0 1

condição ii 1 1 1 1

Hc calculado= 17,1 m
H legislado   = 17,1 m (Altura mínima imposta por lei para a chaminé)

CONCLUSÃO: Hreal = 25 m (Altura real da chaminé > Altura imposta por lei) - OK

Cálculo de V

Øint 1 000 mm Diâmetro interior da chaminé

Q 35 628 m
3
/h Caudal volúmico dos gases emitidos à potência nominal e Tg

V calculado = 12,6 m/s
V legislado   = 6,0 m/s (Velocidade mínima imposta por lei para a chaminé)

CONCLUSÃO: Vreal = 12,6 m/s (Velocidade real na chaminé > Velocidade imposta por lei) - OK

Cálculo da velocidade em função do diâmetro

Portaria n.º 263/2005 de 17 de março

Obstáculo Próximo ?

Cálculo da altura em função dos «Obstáculos Próximos»

Partículas

NOx

SO2 

Zona Rural 0,03mg/m3 / Zona Urbana 0,05mg/m3

3797_Chaminé caldeira 30000 kg-h
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Cálculo de Hp Cálculo da altura em função da emissão de efluentes gasosos

Hp=S^(1/2)x(1/QxΔt)^(1/6)
S=Fxq/C

Tg 116 ºC Temperatura dos gases à saída da chaminé

Ta 16 ºC Temperatura média da Região

DT 100 Variação de temperatura

q 609 kg/h Caudal mássico de efluentes gasosos

r 0,8702 kg/m
3 Densidade do ar a temperatura de saída da chaminé (Tg)

Q 700 m
3
/h Caudal volúmico dos gases emitidos à potência nominal e Tg

F 680 Coeficiente de correcção (680 para partículas)

C 0,1 mg/m
3

Concentração

Cr 0,15 mg/m
3

Concentração de referência (0,15 mg/m3)

Cf 0,05 mg/m
3

q 0 kg/h Caudal mássico máximo passível de emissão

S 0 =(F x q)/C

Hp 0 m Altura 

F 340 Coeficiente de correcção (340 para gases)

C 0,1 mg/m
3

Concentração

Cr 0,14 mg/m
3

Concentração de referência (0,14 mg/m3)

Cf 0,04 mg/m
3

Zona Rural 0,02mg/m3 / Zona Urbana 0,04mg/m3

q 0,06 kg/h Caudal mássico máximo passível de emissão

S 216,6 =(F x q)/C

Hp 2,3 m Altura 

F 340 Coeficiente de correcção (340 para gases)

C 0,07 mg/m
3

Concentração

Cr 0,1 mg/m
3

Concentração de referência (0,1 mg/m3)

Cf 0,03 mg/m
3

Zona Rural 0,015mg/m3 / Zona Urbana 0,03mg/m3

q 0 kg/h Caudal mássico máximo passível de emissão

S 0,0 =(F x q)/C

Hp 0 m Altura 

Interferência com chaminés
Ch. VKK Ch. OMNI

[m] [m]

D 18,0 21,0 Distância entre eixos das chaminés

hj 25,0 25,0 Altura de chaminé existente

condição i 1 1

condição ii 0 0

condição iii 1 1

Dependência (?) Não Não

Hp calculado 2,3 m

Cálculo de Hc

Hc=h0+3-(2xD/(5xh0))

Edifício Central térm. Ed admin. Edifício 2 AGRO

[m] [m] [m] [m]

Hc 17,3 17,0 0,0 16,0 Altura da chaminé

L 12 13,5 60 100 Largura do Obstáculo

h0 14,3 15 24,2 14,2 Altura em relação a cota da cogeração

D 0,5 37 180 44 Distância da chaminé a edifício

Sim Sim Não Sim

condição i 1 1 0 1

condição ii 1 1 1 1

Hc calculado= 17,3 m
H legislado   = 17,3 m (Altura mínima imposta por lei para a chaminé)

CONCLUSÃO: Hreal = 17,5 m (Altura real da chaminé > Altura imposta por lei) - OK

Cálculo de V

Øint 210 mm Diâmetro interior da chaminé

Q 700 m
3
/h Caudal volúmico dos gases emitidos à potência nominal e Tg

V calculado = 5,6 m/s
V legislado   = 4,0 m/s (Velocidade mínima imposta por lei para a chaminé)

CONCLUSÃO: Vreal = 5,6 m/s (Velocidade real na chaminé > Velocidade imposta por lei) - OK

Cálculo da velocidade em função do diâmetro

Portaria n.º 263/2005 de 17 de março

Obstáculo Próximo ?

Cálculo da altura em função dos «Obstáculos Próximos»

Partículas

NOx

SO2 

Zona Rural 0,03mg/m3 / Zona Urbana 0,05mg/m3

3901_Chaminé caldeira 600 kg-h
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ANEXO VIII - COMUNICAÇÃO A SOLICITAR A CORREÇÃO NO BALCÃO ELETRÓNICO 

 



1

Carla Antunes

De: Branca Cunha Lira [bclira@sonaecapital.pt]
Enviado: 12 de janeiro de 2018 11:00
Para: joana.freitas@ccdr-n.pt
Cc: Jorge Miguel Vilhena; Pedro Silvestre Pereira; Pedro Neves Mota
Assunto: Fontes fixas | CCDR | Enerlousado

Exma. Srª Engª Joana Freitas, 

De acordo com a reunião ocorrida na CCDRNorte em 9/1/2018 decorrente do processo de Licenciamento relativo à 

Enerlousado Recursos Energéticos (Processo de Licenciamento nºPL20171030002040), vimos por este meio solicitar 

a correcção da denominação das fontes fixas inseridas no balcão electrónico da CCDR-N pelo facto das fontes 

registadas estarem em duplicado. 

 

Assim sendo, esclarecemos que as fontes que devem estar registadas no portal da CCDR são as seguintes:  

 
 

Desde já agradecemos a atenção que este assunto possa merece e estamos ao dispor para qualquer assunto que 

julgue por necessário. 
Cumprimentos, 

 

Branca Cunha Lira  

Quality Safety & Environment Manager 

 
 

Lugar do Espido – Via Norte www.capwatt.com 

Apartado 3053 bclira@sonaecapital.pt  

4471-907 Maia, Portugal T (+351) 220 129 500 

N 41°14'06.3" / W 8°38'22.8" T (+351) 936 780 771 

 

 



 

ANEXO IX - BOLETIM DE ENSAIO - AMBIENTE SONORO 

 



 
 

SOPSEC: 

Sede Rua do Emissor, 110, 4400-436 V.N.Gaia, Portugal | T +351 227 718 800 | F +351 227 718 819 | sopsec@sopsec.pt 

Deleg. Lisboa Rua das Vigias, 2, piso 2, 2H, 1990-506 Lisboa, Portugal | delegacao.lisboa@sopsec.pt 
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1. DADOS GERAIS 

Este boletim de ensaio refere-se às medições acústicas realizadas nos pontos de medição R2 e R3 na 

envolvente da Unidade Industrial da Enerlousado, situada no Parque Industrial da Continental Mabor, em 

Lousado – Vila Nova de Famalicão.  

 

As medições deste boletim, nos pontos R2 e R3, têm como objetivo proceder a uma avaliação exploratória 

com o objetivo de auxiliar na modelação de mapas de ruído, que se pretendem vir a elaborar no âmbito de um 

EIA. Foram definidas com base em procedimentos internos, não se tratando por isso de medições suportadas 

por ensaios acreditados. Uma vez que se entende que esta avaliação exploratória é suficiente para a 

modelação pretendida. Estas medições complementam um outro ponto (R1), esse sim, pelo facto de ser a 

situação mais desfavorável que condiciona a validação do mapa de ruido, foi objeto de medições acreditadas.  

 

Este boletim não serve para efeitos de acreditação. 

 

LOCAL DE MEDIÇÃO: As medições foram realizadas nos pontos R2 e R3 de acordo com a figura 2.  

 

 
Figura 1 – Localização dos pontos de medição 
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2. EQUIPAMENTO E METODOLOGIA 

O equipamento utilizado encontra-se descrito no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Equipamento utilizado 

Equipamento Marca Modelo N.º de Série Classe de Precisão 

Sonómetro Brüel & Kjaer 2250 2626176 1 

 

Sonómetro aprovado pelo Instituto Português da Qualidade com despacho de aprovação de modelo n.º 

20667. 

Quadro 2 – Verificação metrológica do equipamento utilizado 

Entidade de verificação Data da verificação Certificado de verificação 

Laboratório de metrologia ISQ 19-08-2016 N.º 245.70/ 16.58020 

 

REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

As medições do ruído, o tratamento dos dados e a análise dos resultados foram realizados de acordo com os 

seguintes documentos de referência, indispensáveis à aplicação deste documento: 

 NP ISO 1996-1 (2011): Acústica – Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas 

fundamentais e métodos de avaliação. 

 NP ISO 1996-2 (2011): Acústica – Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão Sonora do ruído ambiente. 

 Decreto-Lei n.º 9/ 2007, de 17 de Janeiro. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS SENSÍVEIS 

Na zona R2, efetuou-se a medição junto a um edifício habitacional de um piso (figura 2), este recetor situa-se 

junto ao parque industrial da Continental Mabor e junto a um cruzamento entre vias principais de acesso 

Continental Mabor (figuras 2 e 3).  
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Figura 2 – Recetor sensível existente junto a zona sensível R2 
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Figura 3 – Vista da zona sensível R2 para o parque industrial da Continental Mabor 

 

As principais fontes sonoras identificadas na zona sensível R2 foram o tráfego rodoviário nas vias envolventes 

e a atividade e funcionamento da unidade industrial da Continental Mabor.  

 

A zona sensível R3 é constituída por vários edifícios habitacionais (figura 4) e localiza-se na zona Este do 

parque industrial (figuras 4 e 5) 
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Figura 4 – Recetores sensíveis existentes na zona sensível R3 

 

 
Figura 5 – Vista 1 para a cobertura da Continental Mabor 
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Figura 6 – Vista 2 para a cobertura da Continental Mabor 

 

As principais fontes sonoras identificadas na zona sensível R3 foram a atividade e funcionamento da unidade 

industrial da Continental Mabor e o tráfego rodoviário nas vias envolventes.  
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3. TEMPOS E HORÁRIOS DE MEDIÇÃO 

 

R2 (Diurno) 

Medição 019 
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R2 (Diurno) 

Medição 020 
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R2 (Entardecer) 

Medição 021 
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R2 (Noturno) 

Medição 022 
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R3 (Diurno) 

Medição 023 
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R3 (Diurno) 

Medição 024 
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R3 (Diurno) 

Medição 025 
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R3 (Diurno) 

Medição 026 
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R3 (Entardecer) 

Medição 027 
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R3 (Noturno) 

Medição 028 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X - MAPAS DE RUÍDO - AMBIENTE SONORO 

 










