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Introdução   

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

Ambiental (EIA) do projeto de requalificação e ampliação da FUNDIVEN – Fundição 

Venezuela, S.A., doravante designado por “projeto”.  

O EIA pretende identificar, caracterizar e avaliar os impactes ambientais, positivos e 

negativos, das ações de requalificação e ampliação da FUNDIVEN, de forma a 

compatibilizar o seu exercício com a qualidade de vida das populações e as condições 

ambientais. 

O EIA foi elaborado em fase de Projeto de Execução em conformidade com o (Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro) que estabelece o Regime Jurídico da Avaliação de 

Impacte Ambiental (RJAIA) e as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 47/2014, de 

24 de Março. 

A elaboração do EIA decorreu no período entre janeiro de 2016 e junho de 2016.  

O RNT sumariza e traduz em linguagem não técnica o conteúdo do EIA. 

Quem é o proponente? 

O proponente do projeto é a FUNDIVEN – Fundição Venezuela, S.A, sita na freguesia de 

Aguada de Cima, em Águeda. 

A FUNDIVEN é uma empresa, localizada na freguesia de Aguada de Cima, em Águeda, 

distrito de Aveiro, e que se dedica à atividade de fundição injetada, para produção de 

peças em alumínio. 
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Quem são a autoridade de AIA e a entidade 

licenciadora? 

De acordo com o quadro legal de licenciamento industrial (Decreto-Lei nº73/2015, de 11 

de Maio) a Entidade Coordenadora da tramitação do licenciamento é o IAPMEI – Agência 

para a Competitividade e Inovação, I.P.  

Em termos do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental a Autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a entidade competente é a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

O que está em avaliação? 

O projeto em avaliação consiste na requalificação e ampliação das instalações da 

FUNDIVEN e inclui a substituição de um forno de fusão antigo por um novo forno de 

fusão e a construção de um novo pavilhão, para instalação de um forno de fusão 

adicional, nas traseiras da atual unidade industrial. 

A FUNDIVEN foi constituída em 1978 tendo como objetivo a produção de artigos em 

alumínio por fundição injetada. 

A fundição injetada é uma técnica de fundição empregue nas ligas de alumínio. 

O processo produtivo inicia-se com a fusão da matéria-prima (lingote de alumínio e gito) 

nos fornos fusores, utilizando o gás propano como combustível. Após a fusão, o alumínio 

é transportado para fornos de manutenção, alimentados a energia elétrica, acoplados às 

máquinas de injeção. Após a injeção, realiza-se a operação de corte de gito e limpeza de 

rebarbas, em prensas hidráulicas. 
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A operação seguinte consiste em dar o aspeto final às peças produzidas e é designada 

por acabamento. 

Até Setembro de 2014, a FUNDIVEN possuía 4 fornos de fusão. Como resultado de uma 

crescente necessidade de responder positivamente às encomendas solicitadas pelos 

seus clientes, em setembro de 2014, a FUNDIVEN procedeu à substituição de um forno 

antigo por um novo forno de fusão e, em 2015, iniciou a edificação de um novo pavilhão 

para instalação de mais um novo forno fusor. 

Assim, a implementação do projeto em análise corresponde ao seguinte faseamento 

temporal: 

 FASE I - Substituição de forno de fusão antigo por um novo forno de fusão (FF5): 

instalado e em laboração (desde setembro de 2014);  

 FASE II - Edificação parcial de novo pavilhão nas traseiras da atual instalação: 

construído; 

 FASE III - Instalação de novo forno de fusão e respetivas máquinas de injeção no 

novo pavilhão: 2016 (instalado mas ainda sem laboração plena); 

 FASE IV – Conclusão da edificação do novo pavilhão: até setembro de 2017. 

 

A implementação total do projeto representa um aumento de cerca de 81,5 ton/dia, 

atingindo um total de 100,9 ton/dia de capacidade fusora instalada total. A matéria-prima 

utilizada nos fornos fusores consiste no lingote de alumínio e gito, 100% reciclado, 

utilizando o gás propano como combustível. 

O novo módulo fabril, ocupa uma área de 4.016,5  m2 dentro do perímetro atual  e 

encontra-se já parcialmente edificado e em laboração. A edificação do novo pavilhão 

representa um aumento da área coberta de 4.016,5  m2 e a redução correpondente da 

área não coberta nem impermeabilizada. A área impermeabilizada não coberta mantém-
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se em 4.385 m2. O novo módulo fabril é contíguo ao edifício fabril anteriormente 

existente. 

A Figura 1 representa de forma esquemática as alterações de layout decorrentes da 

implementação do projeto de ampliação e requalificação da FUNDIVEN e a respetiva 

comparação com a situação anterior a setembro de 2014, antes do início da 

implementação do projeto.  

 

Figura 1 -  Projeto de ampliação e requalificação da FUNDIVEN. 

Assim, para além da substituição dum forno antigo por um novo e da aquisição de outro 

novo forno, o projeto de ampliação e requalificação da FUNDIVEN contempla, também, a 

edificação de um novo pavilhão, nas traseiras da unidade existente.  

Os dois fornos novos são semelhantes, tendo uma capacidade horária de fusão de 1.800 

kg/h. O primeiro dos novos fornos encontra-se instalado no mesmo local onde se 
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encontrava o forno que foi substituido. O novo pavilhão acolherá o segundo novo forno e 

maquinaria associada. 

Quais os objetivos deste projeto? 

Este projeto pretende desenvolver uma nova unidade produtiva dedicada 100% à 

indústria automóvel com o fornecimento de peças injetadas de alumínio. Até ao presente, 

a indústria automóvel representava apenas 4% do volume de negócios da FUNDIVEN. 

Os novos produtos e clientes exigem também muito mais em termos de qualidade o que 

obriga a avançar para a certificação da norma do setor automóvel (ISO TS) e a uma total 

remodelação e ajustamento do laboratório de qualidade bem como novo espaço físico 

(pavilhão) para alojar novas máquinas e processos separadamente dos existentes. 

Todo este investimento é sustentado no crescimento do capital humano pelo que se 

prevê a criação de vários postos de trabalho, sobretudo de pessoal especializado com 

formação superior e, deste modo, enriquecer os quadros da FUNDIVEN. 

Assim, os objetivos principais do projeto de ampliação e requalificação da FUNDIVEN 

são os seguintes: 

 Desenvolver e reforçar o processo de fidelização dos atuais clientes da 

FUNDIVEN; 

 Cativar novos mercados, mais exigentes (p.e.: ramo automóvel), dando 

seguimento à aposta da empresa na internacionalização dos seus produtos. 

O projeto de ampliação e requalificação da FUNDIVEN assenta, não só na crescente 

necessidade de responder às atuais exigências do mercado, como também na 

necessidade de dar resposta às diretrizes de desenvolvimento local do território, no que 

diz respeito à requalificação do tecido industrial da região. 
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Porque há necessidade de Avaliação de Impacte 

Ambiental? 

O projeto em análise, implica o desenvolvimento de 4 fases (FASES I, II, III e IV) e  inclui 

a substituição de um forno de fusão antigo por um novo forno e a edificação de um 

pavilhão, nas traseiras da atual instalação, para a instalação de um forno adicional. 

A implementação total do projeto, com a laboração plena dos dois novos fornos de fusão 

permitirá atingir uma capacidade fusora instalada total de 100,9 ton/dia. 

Neste contexto, o projeto de requalificação e ampliação da FUNDIVEN passou a estar 

abrangido pelo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), ponto 4 - 

Produção e Transformação de Metais. na alinea, alínea d) Fusão, incluindo ligas de 

metais não ferrosos, excluindo os metais preciosos, incluindo produtos de recuperação 

(afinação, moldagem em fundição, etc.,) do Anexo lI, do referido RJAIA, cujo limiar para 

AIA é uma capacidade de fusão  40 t/dia outros metais (Caso Geral).  

Quais as características do local de implantação do 

projeto? 

O projeto consiste na requalificação e ampliação das instalações da FUNDIVEN, 

incluindo a substituição de um forno de fusão antigo por um novo forno de fusão e na 

construção de um novo pavilhão, para instalação de um forno de fusão adicional, nas 

traseiras da atual unidade industrial. 

A área de implantação do projeto localiza-se, assim, dentro das atuais instalações da 

FUNDIVEN, no lugar de Casarão, na freguesia de Aguada de Cima, pertencente ao 

município de Águeda. 
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A FUNDIVEN apresenta as seguintes confrontações: 

 Norte: Lusotelha, Lda.; 

 Sul: Eurogranitos, Lda.; 

 Este: Caminho e Arnaldo Santiago e Castro; 

 Oeste: Estrada Nacional nº1. 

 

A FUNDIVEN encontra-se localizada numa área identificada no Plano Diretor Municipal 

de Águeda classificada como “Espaço de Atividades Económicas”, não colocando em 

risco espaços florestais, naturais ou agrícolas, nem espaços afetos à exploração de 

recursos geológicos potenciais. 

Os acessos ao projeto em estudo, caracterizam-se pela existência de uma rede viária 

bem estruturada e favoravelmente enquadrada nas necessidades dos setores 

económicos que mais representam a região em estudo. 

Tendo em conta as especificidades inerentes ao desenvolvimento temporal do projeto em 

estudo, a análise do estado do local em termos de qualidade de vida das populações e 

das condições ambientais considera a aproximação possível das condições operacionais 

da instalação até setembro de 2014 (isto é, antes da substituição de um forno antigo por 

novo forno). 

A Figura 2, apresenta a localização, a área de intervenção e a envolvente imediata do 

projeto. 
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Figura 2 - Localização, área de intervenção e envolvente do projeto de ampliação da FUNDIVEN. 

 

Em termos climáticos, a região na qual o projeto se insere apresenta as características de 

um clima temperado atlântico, com verões quentes e secos e invernos moderados. A 

região em estudo é caracterizada por uma temperatura média anual de 15,1ºC, sendo o 

mês mais frio janeiro (média de 9,3ºC) e agosto o mês mais quente (média de 21,3 ºC). A 

precipitação média anual global é de 1 011,8mm, correspondente a um valor típico para a 

orla costeira nacional. Relativamente ao regime de ventos, a região apresenta rumos 

marcadamente dominantes de Noroeste e Oeste no verão e frequências elevadas de 
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Sudeste e Este no inverno. Embora a intensidade de vento médio seja bastante regular 

para todos os quadrantes e durante todo o ano, é mais elevada de verão e mais baixa de 

inverno. Em termos da média anual, a direção predominante é de Sudeste e a 

intensidade média de vento é de 5,1 km.h-1 (≈1.4 m.s-1), o que constitui um valor 

relativamente baixo. A humidade relativa apresenta valores médios anuais de 81%, com 

valores mais baixos durante o verão (entre os 77% e 82%) e mais elevados durante o 

inverno (entre os 79% e os 85%). 

Em termos geológicos, a uma escala regional, a área em estudo situa-se na Orla 

Ocidental, próximo da zona de contacto com a faixa Blastomilonítica da Zona Ossa 

Morena que contacta a oriente com a Zona Centro Ibérica. À escala local, ocorrem 

depósitos Plio-Plistocénicos Indiferenciados, que correspondem a depósitos de antigos 

terraços fluviais e a praias levantadas, e que são visíveis em vários cortes do terreno 

existentes na área do estudo e sua envolvente. Em termos litológicos, estes depósitos 

são constituídos por siltes, areias siltosas, cascalheiras e calhaus rolados. Ocorrem 

igualmente, por vezes, camadas argilosas. 

O local de implantação do projeto corresponde a uma zona plana situada entre as cotas 

55 m e 60 m. 

Em termos hidrogeológicos, para jusante da freguesia de Águeda, a área em estudo 

pertence ao sistema hidrogeológico do Baixo-Vouga, subsistema Aquífero Quaternário de 

Aveiro. O setor a montante pertence ao sistema região hidrogeológica do Maciço Antigo. 

A FUNDIVEN situa-se no aquífero do Quaternário de Aveiro, onde ocorrem depósitos dos 

terraços fluviais e praias antigas do Plio-Plistocénio. Estas, constituem formações móveis, 

porosas, apresentando uma permeabilidade muito variável, desde a muito reduzida à 

muito elevada.  

Os solos característicos da região em estudo, são originados a partir de materiais de 

textura fina a média, derivado de uma grande variedade de rochas. Em termos de uso, a 
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área de implantação do projeto apresenta solos sem aptidão agrícola e com aptidão para 

a floresta e/ou silvo-pastorícia. 

No que se refere aos planos de recursos hídricos em vigor, a zona de implantação do 

projeto encontra-se na área de gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, 

RH4. A freguesia de Aguada de Cima, na qual a área de estudo se localiza, insere-se na 

bacia hidrogáfica do Vouga, sub-bacia do rio Cértima (afluente do rio Águeda), no 

concelho de Águeda. De acordo com o PGRH do Rio Vouga as massas de água 

subterrânea do Quaternário de Aveiro e da Orla Ocidental indiferenciada da Bacia do 

Vouga encontram-se em estado medíocre. No que diz respeito às águas superficiais,  

não foram identificadas linhas de água superficial permanentes ou temporárias dignas de 

relevo na envolvente imediata das instalações existentes da FUNDIVEN (cerca de1km). 

Tendo em conta a informação disponibilizada pelas entidades oficiais, a qualidade do ar 

na região de implantação do projeto, é tendencialmente boa. Por outro lado, face ao que 

pôde ser observado no terreno, em termos de fontes emissoras, não será de esperar que 

a qualidade do ar no local esteja degradada ao ponto de ser considerada preocupante. 

Desenvolvendo-se dentro das atuais instalações da FUNDIVEN, o projeto insere-se numa 

área industrial consolidada (Zona Industrial de Barrô), que não é suscetível de se 

classificar como “zona sensível” ou “zona mista”, uma vez que, devido à natureza das 

atividades desenvolvidas nessa mesma área, o espaço é incompatível com usos 

sensíveis ao ruído. A contribuição do ruído particular produzido pela FUNDIVEN no 

ambiente sonoro é desprezável, sendo os níveis de ruído ambiente prevalecentes, 

fundamentalmente, determinados pelo tráfego rodoviário na EN1. 

Em termos de vegetação e flora, a área de estudo considerada abrange sobretudo áreas 

impermeabilizadas, incluindo também algumas áreas de eucaliptal, não tendo sido 

identificadas espécies florísticas protegidas ou com valor conservacionista para a região 
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em estudo. Em termos de fauna, dadas as características da área de intervenção, as 

comunidades são constituídas por espécies bem adaptadas à presença humana e a 

níveis elevados de perturbação. 

Em termos paisagem, face às características da área em estudo, a qualidade visual é 

principalmente influenciada pela elevada presença de unidades industriais, sendo que o 

projeto de ampliação da FUNDIVEN se situa numa zona de média qualidade visual. 

Relativamente as aspetos socioeconómicos, destaca-se o decréscimo da população 

residente no concelho de Águeda e o aumento da população envelhecida seguindo, de 

resto, a tendência geral nacional. Contudo, o aumento da taxa de escolaridade e a aposta 

em formação qualificada parece correlacionar-se de forma inversa com a taxa de 

desemprego, sendo que esta se apresenta inferior ao valor da média nacional no 

concelho de Águeda e, em particular, na freguesia de Aguada de Cima. 

No que diz respeito quer ao património cultural, quer arqueológico, a área onde se 

desenvolve o projeto encontra-se considerada de valor reduzido.  

Que efeitos resultam da implementação do projeto? 

Com base na caracterização do local, nas características do projeto e nas ações a 

desenvolver, procedeu-se à identificação, caracterização e avaliação dos efeitos 

decorrentes da implementação do projeto, quer positivos, quer negativos. 

Em termos geológicos, o projeto de ampliação da FUNDIVEN não interfere com 

qualquer local de interesse conservacionista de índole geológico e/ou geomorfológico, 

pelo que os impactes da sua implementação e exploração são nulos nesta matéria. Por 

outro lado, a implementação do projeto considera a remoção da camada de solo 

superficial, numa área aplanada e de muito pequena dimensão, pelo que não haverá 

qualquer alteração na rede de drenagem. 
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Relativamente aos solos, a construção do projeto e respetiva exploração representam a 

utilização plena dos usos previstos para o local dado o mesmo se encontrar num lote de 

terreno industrial, pelo que, não se identificam quaisquer efeitos do projeto sobre o atual 

uso do solo. Por outro lado, o projeto prevê o adequado encaminhamento dos resíduos 

de escórias nos fornos de fusão, não se prevendo situações de contaminação do solo 

com a implementação do projeto. 

No que diz respeito aor recursos hídricos subterrâneos, em termos quantitativos, 

devido à natureza dos aquíferos ocorrentes e ao clima regional, as chuvas do semestre 

húmido são suficientes e eficientes na reposição dos valores piezométricos normais e 

plenamente suficientes para satisfazer o consumo, pelo que o equilíbrio hidrogeológico é 

facilmente reposto e dificilmente afetado. 

Em termos qualitativos, não é de prever qualquer alteração da qualidade da água 

subterrânea, uma vez que se manterá a atividade já desenvolvida nas instalações da 

FUNDIVEN.  

Por outro lado, apenas em situações de emergência se prevê a produção de efluente 

líquido industrial, aspeto que o projeto irá assegurar com o encaminhamento para a rede 

da entidade gestora – Águas da Região de Aveiro (AdRA) – à semelhança do que se 

passa com o efluente doméstico, não são de prever quaisquer impactes sobre o estado 

qualitativo das massas de água subterrânea. 

Em termos dos usos da água, o projeto de ampliação não levará a qualquer novo uso 

para a água subterrânea captada, que continuará a ser utilizada no setor de injeção, dos 

acabamentos com abrasivos e na rega das áreas ajardinadas, não se identificando, 

nessa medida, quaisquer efeitos do projeto nesta matéria. 
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No que diz respeito aos recursos hídricos superficiais, face à inexistência de linhas de 

água superficial nas imediações da instalação não são expectáveis quaisquer impactes 

(impacte nulo) sobre o meio hidrico superficial. 

Relativamente à qualidade do ar, os efeitos identificados estão associados às emissões 

atmosféricas que advêm das atividades que se relacionam com o funcionamento de 

máquinas e equipamentos e com a circulação de camiões e veículos associados à FASE 

IV do projeto (conclusão da edificação do pavilhão), constituindo um efeito negativo, de 

muito reduzida importância, além de temporário. Por outro lado, os efeitos na qualidade 

do ar também se farão sentir devido às emissões atmosféricas associadas ao 

funcionamento dos novos fornos de fusão, na fase de exploração do projeto. No entanto, 

o incremento de emissões corresponde, em termos absolutos, a valores muito baixos, o 

que se traduz num efeito negativo, permanente mas pouco significativo. 

Em termos de ambiente sonoro, durante a fase de construção não estão previstas 

operações que, pela sua natureza e/ou duração, sejam suscetíveis de induzirem 

impactes significativos sobre a envolvente sensível. Por outro lado, a contribuição ruidosa 

das “novas” fontes é pouco significativa no quadro global das emissões ruidosas 

decorrentes da atividade da FUNDIVEN, sendo que os requisitos legais em causa são 

cumpridos, com variação quantitativa insignificante associada ao projeto.  

Os efeitos do funcionamento do projeto ao nível da flora e vegetação não nulos. Ao nível 

da fauna os efeitos poderão ser negativos, devido ao acréscimo dos níveis de 

perturbação da zona onde o projeto se insere, embora pouco significativos. 

Do ponto de vista da articulação com as estratégias preconizadas nos instrumentos de 

ordenamento territorial enquadráveis, o projeto apresenta alguns efeitos que podem 

considerar-se positivos, uma vez que se encontram em linha com essas mesmas 

estratégias, contribuindo para a efetivação/concretização das estratégias globais 
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estabelecidas para a região onde se encontra.  Por outro lado, o projeto não apresenta 

sobreposições com servidões e restrições de utilidade pública. 

Do ponto de vista socioeconómico, o projeto terá efeitos positivos, em particular na fase 

de funcionamento, uma vez que prevê um aumento de de cerca de 3% dos seus efetivos, 

sobretudo de pessoal especializado com formação académica superior,  

Face à localização e à reduzida dimensão, os efeitos do projeto sobre a paisagem serão 

de muito reduzida escala, mesmo para os observadores mais próximos. 

Considerando o reduzido valor associado ao património cultural e arqueológico do local 

onde o projeto se insere, bem como as características específicas do desenvolvimento 

temporal do projeto, não se identificam efeitos diretos do projeto sobre este descritor. 

 Que medidas estão previstas para a minimização dos 

efeitos negativos? 

Apesar de não se identificarem efeitos negativos significativos na maioria dos descritores 

ambientais analisados, consideram-se relevantes algumas medidas de prevenção. 

Durante a FASE IV (conclusão da edificação do novo pavilhão), e como forma de 

prevenir a contaminação do solo e dos recursos hídricos subterrâneos, recomenda-se 

que se defina e implemente um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os 

resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

classificação, devendo estar previsto o seu correto armazenamento temporário e a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Também com este objetivo e, 

adicionalmente, para reduzir as emissões atmosféricas e respeitar as normas relativas ao 

cumprimento dos níveis de ruído, dever-se-á proceder de forma adequada à manutenção 

e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 
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normais condições de funcionamento. Como recomendação para a fauna e flora, os 

exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos da área a 

intervencionar devem ser assinalados previamente ao início dos trabalhos, de forma a 

evitar a sua afetação ou destruição; as sinalizações só devem ser removidas após 

finalização da obra.  

Durante o funcionamento do projeto, de forma a prevenir situações de transferência de 

poluentes e tendo em conta a eventual necessidade de encaminhamento (emergência) 

de águas industriais para o coletor da AdRA, recomenda-se a adoção das melhores 

técnicas disponíveis, em particular, no que diz respeito à interceção/separação de óleos. 

Ao nível da qualidade do ar, deverão ser seguidas as boas práticas e legislação 

aplicáveis a este tipo de atividade como, p.e., o cumprimento do estipulado na Portaria 

263/2005, de 17 de março, relativa à altura das chaminés, de forma a manter a 

conformidade em relação a esta questão em todas as fontes fixas, após conclusão do 

projeto. 

Não sendo justificáveis medidas especiais, recomendam-se algumas medidas de caráter 

genérico de prevenção da produção de ruído em meio industrial, como por exemplo, 

sempre que possível, adotar tecnologias e processos que favoreçam menor produção de 

ruído; assegurar adequada manutenção e revisão de equipamentos, aplicar materiais 

com boa absorção acústica e segmentar setores e máquinas ruidosas. 

Que medidas de monitorização deverão ser 

implementadas? 

De forma a acompanhar a verificação da afetação pelo projeto das condições ambientais 

identificadas, deverão ser implementados os seguintes planos de monitorização: 
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Para o ambiente sonoro, preconiza-se um novo ensaio de ruído ambiental logo após a 

entrada em pleno funcionamento do novo forno, que permita validar as previsões 

apresentadas no presente estudo, obtidas com base em modelação matemática. 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos e de forma a manter o controlo 

sobre os consumos de água, em particular, no que diz respeito à água captada no furo e 

no poço, propõe-se que sejam instalados contadores de caudal associados a estas 

origens e que sejam mantidos registos relativos aos consumos de água, em 

conformidade com o que vier a ser futuramente mencionado em sede de Licença 

Ambiental (p.e., volumes de água mensal/anual, período de funcionamento das 

captações, consumos específicos mensais). Sempre que possível deverá ser efetuada a 

discriminação do tipo de utilização na instalação, por atividade/processo. 

Que efeitos resultam da não implementação do 

projeto? 

A ausência de intervenção  implicaria uma significativa desadequação da FUNDIVEN, 

não só ao nível das necessidades do mercado onde atua, como também ao nível das 

principais diretrizes da região, no que respeita à requalificação industrial do concelho de 

Águeda. 

 


