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1.1.1.1.---- Aspetos Genéricos, Aspetos Genéricos, Aspetos Genéricos, Aspetos Genéricos, 

 

1.1.- Na página 9 do EIA é referido que “a FACOL foi fundada em 1977 

por José Fonseca Faria e por João Martins Coelho, tendo iniciado a 

sua atividade nas instalações de uma antiga fábrica de tecelagem, 

onde se localiza hoje a

Tabela 1.1 [Identificação do proponente do Projeto], a localização 

da sede é na mesma morada do projeto agora em análise, pelo que 

deverá ser clarificada esta situação
A sede da FACOL localiza-se em Serzedelo (confo

atualizada a Tabela 1.1 do EIA nos seguintes termos.

Tabela 1.1: Identificação do proponente do Projeto.

SedeSedeSedeSede    

Localização e denominação do estabelecimento Localização e denominação do estabelecimento Localização e denominação do estabelecimento Localização e denominação do estabelecimento 

industrialindustrialindustrialindustrial    

Classificação de Atividade EconómicaClassificação de Atividade EconómicaClassificação de Atividade EconómicaClassificação de Atividade Económica

Número de Identificação de Pessoa ColectivaNúmero de Identificação de Pessoa ColectivaNúmero de Identificação de Pessoa ColectivaNúmero de Identificação de Pessoa Colectiva

Pessoa a ContactarPessoa a ContactarPessoa a ContactarPessoa a Contactar    

EmailEmailEmailEmail    

TelefoneTelefoneTelefoneTelefone    
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Aspetos Genéricos, Aspetos Genéricos, Aspetos Genéricos, Aspetos Genéricos, Descrição e Justificação do ProjetoDescrição e Justificação do ProjetoDescrição e Justificação do ProjetoDescrição e Justificação do Projeto

Na página 9 do EIA é referido que “a FACOL foi fundada em 1977 

por José Fonseca Faria e por João Martins Coelho, tendo iniciado a 

sua atividade nas instalações de uma antiga fábrica de tecelagem, 

onde se localiza hoje a sua sede”. No entanto, na página 2, na 

Tabela 1.1 [Identificação do proponente do Projeto], a localização 

da sede é na mesma morada do projeto agora em análise, pelo que 

deverá ser clarificada esta situação. 
se em Serzedelo (conforme consta no sítio da internet)

atualizada a Tabela 1.1 do EIA nos seguintes termos. 

: Identificação do proponente do Projeto. 

FARIA & COELHO, LDA. 

Largo do Calvário nº 2  

4765 – 496 Serzedelo  

Guimarães 

Localização e denominação do estabelecimento Localização e denominação do estabelecimento Localização e denominação do estabelecimento Localização e denominação do estabelecimento 

FARIA & COELHO, LDA. 

Travessa da Flor do Rio  

4765-131, Pedome 

V.N. Famalicão  

Classificação de Atividade EconómicaClassificação de Atividade EconómicaClassificação de Atividade EconómicaClassificação de Atividade Económica    
Atividade Principal: 

CAE13301- Branqueamento e Tingimento

Número de Identificação de Pessoa ColectivaNúmero de Identificação de Pessoa ColectivaNúmero de Identificação de Pessoa ColectivaNúmero de Identificação de Pessoa Colectiva    500684 006 

João Jorge da Silva Coelho 

facol@facol.pt 

252 931 221 
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Descrição e Justificação do ProjetoDescrição e Justificação do ProjetoDescrição e Justificação do ProjetoDescrição e Justificação do Projeto    

Na página 9 do EIA é referido que “a FACOL foi fundada em 1977 

por José Fonseca Faria e por João Martins Coelho, tendo iniciado a 

sua atividade nas instalações de uma antiga fábrica de tecelagem, 

sua sede”. No entanto, na página 2, na 

Tabela 1.1 [Identificação do proponente do Projeto], a localização 

da sede é na mesma morada do projeto agora em análise, pelo que 

tio da internet). Neste sentido é 

Tingimento 
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1.2.- É referido na página 10 do EIA que “em 2013, a FACOL adquiriu 

um pavilhão devoluto com ca. 

Famalicão) com o triplo da área de produção”. Contudo, não existe 

qualquer informação acerca das anteriores instalações e se houve 

uma completa deslocalização da produção, pelo que esta situação 

deve ser explicitada
A FACOL adquiriu as novas instalações (Pedome) para a implantação para uma nova unidade de 

produção de tinturaria, mantendo a unidade original, em funcionamento, nas instalações de 

Serzedelo, onde se constitui atualmente a sua sede. Foi deslocada parte do processo de bob

parafinação, numa fase inicial, devido ao espaço que o novo edifício permite na logística.

As instalações adquiridas já possuíam licenciamento industrial para tipologia III para as a

bobinagem e parafinação, sendo que ao instalar a tin

licenciamento, dado que a tinturaria terá capacidade instalada superior a 10ton/dia, implicando 

assim necessidade da realização da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Prevê-se a médio prazo a desativação das 

unidade ser tecnologicamente mais avançada e ambientalmente mais eficiente. 

A decisão de manter em período de transição, as instalações anteriores, deve

necessitar de ter “um backup” de segurança para garantir que os clientes tenham o produto com as 

características exigidas (p.e. afinação de cores, etc) e garantir ainda que, em caso de pico de 

produção conseguem dar resposta aos clientes já existentes.

 

1.3.- Deverá ser explicitada qual a

indicando ainda qual a atual capacidade instalada de produção, uma 

vez que da leitura do EIA essa informação não é clara
A Tabela 1.2do EIA (apresentada infra) 

de capacidade de produção. Este Projeto de Alteração constitui assim numa alteração significativa.

Para clareza foi substituído o termo ‘Capacidad

Tabela 1.2: Descrição das principais alterações a realizar com a instalação do 

Projeto. 

SituaçãoSituaçãoSituaçãoSituação    

LicenciadoLicenciadoLicenciadoLicenciado    
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É referido na página 10 do EIA que “em 2013, a FACOL adquiriu 

um pavilhão devoluto com ca. 10.000 m² em Pedome (VN 

Famalicão) com o triplo da área de produção”. Contudo, não existe 

qualquer informação acerca das anteriores instalações e se houve 

uma completa deslocalização da produção, pelo que esta situação 

deve ser explicitada. 
u as novas instalações (Pedome) para a implantação para uma nova unidade de 

produção de tinturaria, mantendo a unidade original, em funcionamento, nas instalações de 

Serzedelo, onde se constitui atualmente a sua sede. Foi deslocada parte do processo de bob

parafinação, numa fase inicial, devido ao espaço que o novo edifício permite na logística.

As instalações adquiridas já possuíam licenciamento industrial para tipologia III para as a

bobinagem e parafinação, sendo que ao instalar a tinturaria, surge a necessidade de alteração do 

licenciamento, dado que a tinturaria terá capacidade instalada superior a 10ton/dia, implicando 

assim necessidade da realização da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

se a médio prazo a desativação das instalações antigas (Serzedelo), em virtude da nova 

unidade ser tecnologicamente mais avançada e ambientalmente mais eficiente. 

A decisão de manter em período de transição, as instalações anteriores, deve

p” de segurança para garantir que os clientes tenham o produto com as 

características exigidas (p.e. afinação de cores, etc) e garantir ainda que, em caso de pico de 

produção conseguem dar resposta aos clientes já existentes. 

Deverá ser explicitada qual a situação atual da unidade industrial, 

indicando ainda qual a atual capacidade instalada de produção, uma 

vez que da leitura do EIA essa informação não é clara
do EIA (apresentada infra) resume todas as alterações licenciadas e respetivos aumentos 

de capacidade de produção. Este Projeto de Alteração constitui assim numa alteração significativa.

Para clareza foi substituído o termo ‘Capacidade Nominal’ por ‘Capacidade Instalada’.

: Descrição das principais alterações a realizar com a instalação do 

ProcessoProcessoProcessoProcesso    DataDataDataData    

Capacidade Capacidade Capacidade Capacidade 

Instalada de Instalada de Instalada de Instalada de 

Produçãode Produçãode Produçãode Produçãode 

Tingimento (ton/d)Tingimento (ton/d)Tingimento (ton/d)Tingimento (ton/d)

1350/2013 05/12/2013 
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É referido na página 10 do EIA que “em 2013, a FACOL adquiriu 

10.000 m² em Pedome (VN 

Famalicão) com o triplo da área de produção”. Contudo, não existe 

qualquer informação acerca das anteriores instalações e se houve 

uma completa deslocalização da produção, pelo que esta situação 

u as novas instalações (Pedome) para a implantação para uma nova unidade de 

produção de tinturaria, mantendo a unidade original, em funcionamento, nas instalações de 

Serzedelo, onde se constitui atualmente a sua sede. Foi deslocada parte do processo de bobinagem e 

parafinação, numa fase inicial, devido ao espaço que o novo edifício permite na logística. 

As instalações adquiridas já possuíam licenciamento industrial para tipologia III para as atividades de 

turaria, surge a necessidade de alteração do 

licenciamento, dado que a tinturaria terá capacidade instalada superior a 10ton/dia, implicando 

assim necessidade da realização da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

instalações antigas (Serzedelo), em virtude da nova 

unidade ser tecnologicamente mais avançada e ambientalmente mais eficiente.  

A decisão de manter em período de transição, as instalações anteriores, deve-se ao facto de a FACOL 

p” de segurança para garantir que os clientes tenham o produto com as 

características exigidas (p.e. afinação de cores, etc) e garantir ainda que, em caso de pico de 

situação atual da unidade industrial, 

indicando ainda qual a atual capacidade instalada de produção, uma 

vez que da leitura do EIA essa informação não é clara. 
resume todas as alterações licenciadas e respetivos aumentos 

de capacidade de produção. Este Projeto de Alteração constitui assim numa alteração significativa. 

e Nominal’ por ‘Capacidade Instalada’. 

: Descrição das principais alterações a realizar com a instalação do 

Capacidade Capacidade Capacidade Capacidade 

Instalada de Instalada de Instalada de Instalada de 

Produçãode Produçãode Produçãode Produçãode 

Tingimento (ton/d)Tingimento (ton/d)Tingimento (ton/d)Tingimento (ton/d)    

0 
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A licenciarA licenciarA licenciarA licenciar    Projeto de Alteração

 

De referir que para além da atividade de tingimento a unidade de Pedome da FACOL tem ainda 

instalado o processo de bobinagem e parafinação

ton/d. 

 

1.4.- Deverão também ser identificados os acessos utilizados pelos 

fornecedores e para expedição dos produtos
É apresentado no Anexo 1.4 os acessos mais frequentemente utilizados quer pelos fornecedores e 

para a expedição dos produtos

 

1.5.- Deverá ser indicado qual o horário de trabalho do estabelecimento 

industrial. 
Seguidamente é apresentado 

Regime de laboração 

Atividade Fabril 

Regime de laboração 

Atividade Administrativa 
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Projeto de Alteração 26/10/2017 

De referir que para além da atividade de tingimento a unidade de Pedome da FACOL tem ainda 

bobinagem e parafinação, com capacidade instalada de 

Deverão também ser identificados os acessos utilizados pelos 

fornecedores e para expedição dos produtos. 
1.4 os acessos mais frequentemente utilizados quer pelos fornecedores e 

para a expedição dos produtos com acesso à auto-estrada A7. 

Deverá ser indicado qual o horário de trabalho do estabelecimento 

o o horário de trabalho da FACOL.  

1.º Turno 2.º Turno 3.º Turno

06:00 às 14:00 14:00 às 22:00 22:00 às 06:00

Turno Normal 

 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00

Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento 
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17 

De referir que para além da atividade de tingimento a unidade de Pedome da FACOL tem ainda 

instalada de produção de 17 

Deverão também ser identificados os acessos utilizados pelos 

1.4 os acessos mais frequentemente utilizados quer pelos fornecedores e 

Deverá ser indicado qual o horário de trabalho do estabelecimento 

3.º Turno Normal 

22:00 às 06:00 
08:00 às 12:00 

14:00 às 18:00 

08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00 
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1.6.- Na página 45 do EIA 

Furo 2 e Furo 3), 

utilizados no processo industrial

espaços verdes referidos e qual o volume captado para este efeito
Pode ser consultado no Anexo 1.

respetiva dimensão. Adicionalmente, no Anexo 1.

espaços verdes referidos anteriormente e com a localização dos furos que servem para rega desses 

mesmos espaços. 

O volume de água gasto anualmente

 

1.7.- Deverá ser identificada, em pe

para o(s) estaleiro(s)
Pode ser consultado no Anexo 1.

dimensão. 
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gina 45 do EIA é referido que “os furos existentes (Furo 1, 

Furo 2 e Furo 3), destinam-se a rega de espaços verdes, n

utilizados no processo industrial”. Deverão ser identificados os 

os verdes referidos e qual o volume captado para este efeito
Pode ser consultado no Anexo 1.6.A uma peça gráfica com a localização dos es

respetiva dimensão. Adicionalmente, no Anexo 1.6.B pode ser consultada uma peça gráfica com os 

espaços verdes referidos anteriormente e com a localização dos furos que servem para rega desses 

O volume de água gasto anualmente para rega dos espaços verdes é de 2.000

ser identificada, em peça desenhada, a localiza

para o(s) estaleiro(s). 
Pode ser consultado no Anexo 1.7 uma peça gráfica com a localização do estaleiro e respetiva 
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os furos existentes (Furo 1, 

os verdes, não sendo 

o ser identificados os 

os verdes referidos e qual o volume captado para este efeito. 
.A uma peça gráfica com a localização dos espaços verdes e 

.B pode ser consultada uma peça gráfica com os 

espaços verdes referidos anteriormente e com a localização dos furos que servem para rega desses 

2.000m3. 

a desenhada, a localização prevista 

uma peça gráfica com a localização do estaleiro e respetiva 
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2.2.2.2.---- SocioeconomiaSocioeconomiaSocioeconomiaSocioeconomia

 

2.1.- Volumes de tráfego, atual e previsto
Os volumes atuais de tráfego, que ocorrem diariamente, nos dias úteis,

 45 veículos ligeiros de passageiros, diariamente, nos dias úteis;

 10 veículos ligeiros de mercadorias, 

 4 veículos pesados de mercadorias, 

Com a execução do projeto perspetiva

de mercadorias e 1 pesado de mercadorias. Assim, prevê

 53 veículos ligeiros de passageiros, diariamente, nos dias úteis;

 12 veículos ligeiros de mercadorias, diariamente, nos dias úteis;

 5 veículos pesados de mercadorias, diariamente, nos dias úteis.

 

2.2.- Apesar de haver refer

âmbito dos descritores 

considera-se que dever

caraterização da envolvente, nomeadamente das povoa

próximas, das habita

existentes, com indica

projeto. 
A envolvente ao Projeto, que compreende o territ

rio Ave, algum território da Vila de Serzedelo (concelho de Guimarães), apresentam desenvolvimento 

do tipo periurbano, sem áreas urbanas consolidadas. A ocupa

dispersa sendo possível encontrar as mais variadas formas de ocupa

nomeadamente: espaços industriais; espa

espaços residenciais; e, vias de comunica

As povoações / lugares situados

seguintes: 

 Lugar de Corgo na freguesia de Pedome, a 

direção NW; 
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SocioeconomiaSocioeconomiaSocioeconomiaSocioeconomia    

fego, atual e previsto. 
, que ocorrem diariamente, nos dias úteis, correspondem aos seguintes:

5 veículos ligeiros de passageiros, diariamente, nos dias úteis; 

10 veículos ligeiros de mercadorias, diariamente, nos dias úteis; 

4 veículos pesados de mercadorias, diariamente, nos dias úteis. 

perspetiva-se um aumento diário de 8 ligeiros de passageiros, 2 ligeiros 

de mercadorias e 1 pesado de mercadorias. Assim, prevê-se no futuroo seguinte

53 veículos ligeiros de passageiros, diariamente, nos dias úteis; 

12 veículos ligeiros de mercadorias, diariamente, nos dias úteis; 

5 veículos pesados de mercadorias, diariamente, nos dias úteis. 

Apesar de haver referências àárea envolvente do projeto, no 

mbito dos descritores “ambiente sonoro” e 

se que deverá ser apresentada uma breve descri

o da envolvente, nomeadamente das povoa

ximas, das habitações dispersas e das atividades econ

existentes, com indicação das respetivas dist

A envolvente ao Projeto, que compreende o território da freguesia de Pedome e, na outra margem do 

rio Ave, algum território da Vila de Serzedelo (concelho de Guimarães), apresentam desenvolvimento 

reas urbanas consolidadas. A ocupação do territ

vel encontrar as mais variadas formas de ocupa

os industriais; espaços florestados; espaços agrí

os residenciais; e, vias de comunicação. 

lugares situados num raio de 500 m em redor do Projeto, correspondem às 

a freguesia de Pedome, a partir de uma distância de 15
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correspondem aos seguintes: 

se um aumento diário de 8 ligeiros de passageiros, 2 ligeiros 

seguinte volume de tráfego: 

rea envolvente do projeto, no 

e “qualidade do ar”, 

ser apresentada uma breve descrição e 

o da envolvente, nomeadamente das povoações 

tividades económicas 

o das respetivas distâncias àárea do 

rio da freguesia de Pedome e, na outra margem do 

rio Ave, algum território da Vila de Serzedelo (concelho de Guimarães), apresentam desenvolvimento 

o do território é relativamente 

vel encontrar as mais variadas formas de ocupação e tipologia de uso, 

ícolas; espaços comerciais; 

de 500 m em redor do Projeto, correspondem às 

partir de uma distância de 150 m do Projeto, na 
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 Lugar de Varziela na Vila de Serzedelo, a partir de uma de distância de 230 m do Projeto, na 

direção E; 

 Lugar da Portelinha na Vila de Serzedelo, a partir de uma distância de 410 m do Projeto, na 

direção SE; 

Há ainda a referir a localização das seguintes infraestruturas:

 Central Elétrica de Riba D´Ave (localizada em 

Projeto, na direção SW;

 Autoestrada A7, a cerca de 110 m de distância do Projeto, na direção S;

 ETAR de Serzedelo, localizada a cerca de 400 m do Projeto, na direção NE.

A Figura 1 apresenta a envolvente do Projeto. A imagem retratada na 

vila de Serzedelo, no lugar da Varziela, e permite observar a envolvente do Projeto a partir de uma 

localização mais elevada. Na imagem é possível observar a relação es

ocupação do solo na envolvente, bem como a presença de algumas infraestruturas importantes, tais 

como a Autoestrada A7 e a Central Elétrica de 

 

Por outro lado, destaca-se ainda a presença do rio Ave, à distância de cerca de 110 m do Projeto, na 

direção E, constituindo o elemento natural mais marcante na paisagem

Serzedelo, foi aí constituído em 2013 o Pa

de Lazer de Talegre / Várzea.

As habitações existentes na envolvente do Projeto correspondem, praticamente na totalidade, a 

moradias unifamiliares, geralmente com um pequeno logradouro/jardim à entrada e
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Lugar de Varziela na Vila de Serzedelo, a partir de uma de distância de 230 m do Projeto, na 

Lugar da Portelinha na Vila de Serzedelo, a partir de uma distância de 410 m do Projeto, na 

Há ainda a referir a localização das seguintes infraestruturas: 

Riba D´Ave (localizada em Pedome), a cerca de 320 m de distân

Projeto, na direção SW; 

Autoestrada A7, a cerca de 110 m de distância do Projeto, na direção S;

ETAR de Serzedelo, localizada a cerca de 400 m do Projeto, na direção NE.

apresenta a envolvente do Projeto. A imagem retratada na Figura 

vila de Serzedelo, no lugar da Varziela, e permite observar a envolvente do Projeto a partir de uma 

localização mais elevada. Na imagem é possível observar a relação espacial entre o Projeto e o uso e 

ocupação do solo na envolvente, bem como a presença de algumas infraestruturas importantes, tais 

como a Autoestrada A7 e a Central Elétrica de Riba D´Ave (localizada em Pedome

Figura 1 – Envolvente do Projeto 

se ainda a presença do rio Ave, à distância de cerca de 110 m do Projeto, na 

direção E, constituindo o elemento natural mais marcante na paisagem. Na margem E, já na Vila de 

Serzedelo, foi aí constituído em 2013 o Parque de Lazer de Serzedelo, também denominado Parque 

de Lazer de Talegre / Várzea. 

As habitações existentes na envolvente do Projeto correspondem, praticamente na totalidade, a 

moradias unifamiliares, geralmente com um pequeno logradouro/jardim à entrada e
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Lugar de Varziela na Vila de Serzedelo, a partir de uma de distância de 230 m do Projeto, na 

Lugar da Portelinha na Vila de Serzedelo, a partir de uma distância de 410 m do Projeto, na 

, a cerca de 320 m de distância do 

Autoestrada A7, a cerca de 110 m de distância do Projeto, na direção S; 

ETAR de Serzedelo, localizada a cerca de 400 m do Projeto, na direção NE. 

Figura 1 foi tirada a partir da 

vila de Serzedelo, no lugar da Varziela, e permite observar a envolvente do Projeto a partir de uma 

pacial entre o Projeto e o uso e 

ocupação do solo na envolvente, bem como a presença de algumas infraestruturas importantes, tais 

Pedome). 

 

se ainda a presença do rio Ave, à distância de cerca de 110 m do Projeto, na 

. Na margem E, já na Vila de 

rque de Lazer de Serzedelo, também denominado Parque 

As habitações existentes na envolvente do Projeto correspondem, praticamente na totalidade, a 

moradias unifamiliares, geralmente com um pequeno logradouro/jardim à entrada e um quintal nas 
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traseiras. A maioria das habitações são de um ou dois pisos. Existe

direção NNW do Projeto) um edifício de habitação multifamiliar, constituído por vários apartamentos, 

com cave e dois pisos acima do solo. A cerca 

conjunto de vivendas em banda, geminadas. 

As habitações que surgem mais dispersas correspondem, geralmente, a edificado associado a 

quintas agrícolas. Existem alguns campos agrícolas dispersos pelo território

agricultura e de subsistência. São os campos agrícolas localizados 

do rio Ave aqueles que apresentam maior dimensão e que dizem respeitos a práticas agrícolas mais 

organizadas e estruturadas. 

As atividades económicas existentes na envolvente

Projeto): 

 Pizaria / Pastelaria Pão

Cruzeiros, 765, em Pedome, a cerca de 550 m na direção NNW do Projeto;

 Comércio de Carnes S

próximo à Pizaria / Pastelaria Pão

cerca de 575 m do Projeto (na direção NNW);

 Café Snack-Bar Bistro de Faria 

na Rua Flor do Rio, 187

 Oficina de Reparações Mec

manutenção automóvel situada em Rua Flor do Rio, 377, em Pedome, a cerca de 495 m na 

direção NNW do Projeto.

 

Tal como já referido no EIA, o Projeto aproveitou a pré

numa zona de fundo de vale e de ocupação t

constituído pelo rio Ave, bem como nas áreas localizadas a norte e a sul do Projeto até ao rio Ave, 

ocorrem campos agrícolas e zonas de lameiro, delimitadas no curso de água por vegetação ripícola 

relativamente contínua. Na direção opost

entre NW e SW, à medida que se sobe o vale, surgem os aglomerados populacionais de Pedome, com 

destaque para os lugares de Corgo e

Alargando um pouco a área de análi

referência para os habitantes

km, sentido WNW do Projeto), o Alto da Sra. dos Montes

sentido Este) e o Monte de S. Miguel com 291 m de altitude (cerca de 3,5 km, sentido Sul). 
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traseiras. A maioria das habitações são de um ou dois pisos. Existe na envolvente (a 325 m na 

um edifício de habitação multifamiliar, constituído por vários apartamentos, 

dois pisos acima do solo. A cerca de 490 m (na direção WNW) do Projeto existe um 

conjunto de vivendas em banda, geminadas.  

As habitações que surgem mais dispersas correspondem, geralmente, a edificado associado a 

quintas agrícolas. Existem alguns campos agrícolas dispersos pelo território

agricultura e de subsistência. São os campos agrícolas localizados mais proximamente

do rio Ave aqueles que apresentam maior dimensão e que dizem respeitos a práticas agrícolas mais 

económicas existentes na envolvente são as seguintes (excetuando as do próprio 

Pizaria / Pastelaria Pão-da-Avó – pequeno estabelecimento de restauração situado na Rua dos 

Cruzeiros, 765, em Pedome, a cerca de 550 m na direção NNW do Projeto;

rcio de Carnes São Cristóvão Lda – pequeno estabelecimento de talho, situado muito 

próximo à Pizaria / Pastelaria Pão-da-Avó, situado na Rua dos Cruzeiros, 

cerca de 575 m do Projeto (na direção NNW); 

Bar Bistro de Faria – pequeno estabelecimento de snack

187, em Pedome, a cerca de 305 m na direção NNW do Projeto;

es Mecânicas José Carlos Azevedo – pequena oficina de reparação

manutenção automóvel situada em Rua Flor do Rio, 377, em Pedome, a cerca de 495 m na 

direção NNW do Projeto. 

Tal como já referido no EIA, o Projeto aproveitou a pré-existência de uma unidade fabril abandonada, 

numa zona de fundo de vale e de ocupação tipicamente minhota. Entre o Projeto e o limite natural 

constituído pelo rio Ave, bem como nas áreas localizadas a norte e a sul do Projeto até ao rio Ave, 

ocorrem campos agrícolas e zonas de lameiro, delimitadas no curso de água por vegetação ripícola 

tivamente contínua. Na direção oposta, ou seja, entre o Projeto e as direções compreendidas 

entre NW e SW, à medida que se sobe o vale, surgem os aglomerados populacionais de Pedome, com 

destaque para os lugares de Corgo e, mais acima na direção NW,São Cristóvão.

área de análise, há a destacar como relevos mais importantes

referência para os habitantes da região, o Monte de Santa Tecla (334 m

km, sentido WNW do Projeto), o Alto da Sra. dos Montes (410 m de altitude

sentido Este) e o Monte de S. Miguel com 291 m de altitude (cerca de 3,5 km, sentido Sul). 
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na envolvente (a 325 m na 

um edifício de habitação multifamiliar, constituído por vários apartamentos, 

de 490 m (na direção WNW) do Projeto existe um 

As habitações que surgem mais dispersas correspondem, geralmente, a edificado associado a 

quintas agrícolas. Existem alguns campos agrícolas dispersos pelo território, associado a pequena 

mais proximamente às margens 

do rio Ave aqueles que apresentam maior dimensão e que dizem respeitos a práticas agrícolas mais 

as seguintes (excetuando as do próprio 

pequeno estabelecimento de restauração situado na Rua dos 

Cruzeiros, 765, em Pedome, a cerca de 550 m na direção NNW do Projeto; 

pequeno estabelecimento de talho, situado muito 

Avó, situado na Rua dos Cruzeiros, 776, em Pedome, a 

pequeno estabelecimento de snack-bar / cafetaria, situado 

m na direção NNW do Projeto; e, 

pequena oficina de reparação e 

manutenção automóvel situada em Rua Flor do Rio, 377, em Pedome, a cerca de 495 m na 

existência de uma unidade fabril abandonada, 

ipicamente minhota. Entre o Projeto e o limite natural 

constituído pelo rio Ave, bem como nas áreas localizadas a norte e a sul do Projeto até ao rio Ave, 

ocorrem campos agrícolas e zonas de lameiro, delimitadas no curso de água por vegetação ripícola 

, ou seja, entre o Projeto e as direções compreendidas 

entre NW e SW, à medida que se sobe o vale, surgem os aglomerados populacionais de Pedome, com 

stóvão. 

mais importantes, e pontos de 

o Monte de Santa Tecla (334 m de altitude; a cerca de 1,9 

de altitude; a cerca de 3,4 km, 

sentido Este) e o Monte de S. Miguel com 291 m de altitude (cerca de 3,5 km, sentido Sul).  
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2.3.- Informação sobre a exist
Apresenta-se no Anexo 2.1 uma declaração comprovativa da inexistência de reclamações por parte 

da Junta de Freguesia de Pedome

reclamações por parte do IAPMEI
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o sobre a existência de eventuais reclama
uma declaração comprovativa da inexistência de reclamações por parte 

da Junta de Freguesia de Pedome e no Anexo 2.2 uma declaração comprovativa da inexistência de 

reclamações por parte do IAPMEI. 
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ncia de eventuais reclamações. 
uma declaração comprovativa da inexistência de reclamações por parte 

e no Anexo 2.2 uma declaração comprovativa da inexistência de 
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3.3.3.3.---- Ordenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do Território

 

3.1.- As plantas de Condicionantes e 

não correspondem 

apresentadas novas plantas, com a delimita

Tratamento de Á

com base na cartografia do Plano 

Nova de Famalic

cartografia. 
Apresenta-se no Anexo 3.1 as plantas de ordenamento e de condicionantes com a delimitação da 

EPTAR e da Unidade de Cogeração. 

A análise efetuada no âmbito do descritor Ordenamento do Território mantém

tipologias de espaço consideradas são as mesmas, sem prejuízo dos esclarecimentos efetuados nos 

pontos seguintes no âmbito do ordenamento do território.

 

3.2.- Deverá ser apresentado o enquad

através da aferiçã

de ocupação da edifica

cumprimento dos condicionamentos do artigo 26.

do PDM. 
De acordo com o Artigo 26.º do Regulamento do PDM de Vila Nova de Famalicão, aprovado pelo 

Aviso n.º 10268/2015, de 8 de setembro, que versa sobre a compatibilidade de usos e atividades, 

importa referir que a existência do Projeto e das suas respetivas com

uso/atividade compatível. Não obstante o Projeto ocupar instalações industriais anteriormente 

abandonadas, sem prejuízo das intervenções entretanto realizadas e das novas componentes do 

Projeto, não se vislumbra qualquer incompatibil

têm por base os requisitos elencados no referido Artigo 26.º):

 Deem lugar à produ

salubridade; 

 Perturbem gravemente as condi

de cargas e descargas que prejudiquem as condi

 Acarretem agravados riscos de inc
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Ordenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do Território    

As plantas de Condicionantes e Ordenamento apresentadas no EIA 

o correspondem às cartas publicadas, pelo que dever

apresentadas novas plantas, com a delimitação da Esta

Águas Residuais (EPTAR) e da Unidade de Cogera

com base na cartografia do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila 

Nova de Famalicão em vigor e retificar a análise em fun

se no Anexo 3.1 as plantas de ordenamento e de condicionantes com a delimitação da 

EPTAR e da Unidade de Cogeração.  

no âmbito do descritor Ordenamento do Território mantém

tipologias de espaço consideradas são as mesmas, sem prejuízo dos esclarecimentos efetuados nos 

pontos seguintes no âmbito do ordenamento do território. 

ser apresentado o enquadramento do projeto no PDM, 

ção da conformidade do mesmo com as condi

o da edificação e das infraestruturas, nomeadamente o 

cumprimento dos condicionamentos do artigo 26.

De acordo com o Artigo 26.º do Regulamento do PDM de Vila Nova de Famalicão, aprovado pelo 

Aviso n.º 10268/2015, de 8 de setembro, que versa sobre a compatibilidade de usos e atividades, 

importa referir que a existência do Projeto e das suas respetivas com

uso/atividade compatível. Não obstante o Projeto ocupar instalações industriais anteriormente 

abandonadas, sem prejuízo das intervenções entretanto realizadas e das novas componentes do 

qualquer incompatibilidade, tal como referido nos pontos seguintes (que 

têm por base os requisitos elencados no referido Artigo 26.º): 

produção de fumos, cheiros ou resíduos que agravem as condi

Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem movimentos 

de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização da via p

Acarretem agravados riscos de incêndio, explosão, inundação, tecnol
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Ordenamento apresentadas no EIA 

s cartas publicadas, pelo que deverão ser 

o da Estação Prévia de 

guas Residuais (EPTAR) e da Unidade de Cogeração 

Diretor Municipal (PDM) de Vila 

lise em função desta 

se no Anexo 3.1 as plantas de ordenamento e de condicionantes com a delimitação da 

no âmbito do descritor Ordenamento do Território mantém-se dado que as 

tipologias de espaço consideradas são as mesmas, sem prejuízo dos esclarecimentos efetuados nos 

ramento do projeto no PDM, 

o da conformidade do mesmo com as condições 

o e das infraestruturas, nomeadamente o 

cumprimento dos condicionamentos do artigo 26.º do Regulamento 

De acordo com o Artigo 26.º do Regulamento do PDM de Vila Nova de Famalicão, aprovado pelo 

Aviso n.º 10268/2015, de 8 de setembro, que versa sobre a compatibilidade de usos e atividades, 

importa referir que a existência do Projeto e das suas respetivas componentes constituem um 

uso/atividade compatível. Não obstante o Projeto ocupar instalações industriais anteriormente 

abandonadas, sem prejuízo das intervenções entretanto realizadas e das novas componentes do 

idade, tal como referido nos pontos seguintes (que 

duos que agravem as condições de 

stacionamento ou provoquem movimentos 

o da via pública; 

o, tecnológicos ou outro; 
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 Prejudiquem a preserva

identificados na Planta de Ordenamento II 

 Correspondam a outras situa

O Projeto não é responsável por nenhuma das situações ante

descritos. Por outro lado, importa destacar que a operação urbanística e respetivo projeto encontra

se licenciada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e que a mesma não viola o PDM. 

Por outro lado, considera-se qu

caso o município – pretende acautelar essencialmente as situações (sejam elas projetos públicos, 

industriais, comerciais ou outros) em que não há qualquer licenciamento ambiental subjacen

(processo de Licenciamento Ambiental 

exemplo), pelo que o resultado do próprio procedimento de AIA em curso

Artigo 26.º. 

 

 

3.3.- Deverão ser apresentados a Licen

Alvará de Utiliza

correspondam às 

gráfica, validada pelo Munic

identificando as constru

alvarás e ainda as constru

nesta peça quadro que discrimine todas as 

espaços exteriores impermeabilizados.
De acordo com a planta de processos

cronológica das obras realizadas e a realizar pela Facol, bem como as áreas relativas a cada 

processo, encontrando-se o limite da propriedade total do estabelecimento a vermelho. Assim: 

 Com o limite a azul encontra

de Utilização n.º 699/92

Alvará de Utilização n.º 2269/80, importa referir que o mesmo é só uma parte que integra o 

Alvará final (699/92). No âmbito das obras de reabilitação foi emitido o 

303/ 2013(Anexo 3.3.C) 

 Já no âmbito da fase de exploração, foi instruído junto da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão o processo de 

3.3. E) e consequente aditamento ao já existente 

limite se encontra marcado a laranja; 
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Prejudiquem a preservação e valorização dos bens patrimoniais classificados e os 

identificados na Planta de Ordenamento II — Património Edificado e Arqueol

Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei geral considere como tal

O Projeto não é responsável por nenhuma das situações anteriormente elencadas nos termos 

descritos. Por outro lado, importa destacar que a operação urbanística e respetivo projeto encontra

se licenciada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e que a mesma não viola o PDM. 

se que no espírito da lei que rege o Artigo 26.º, o legislador 

pretende acautelar essencialmente as situações (sejam elas projetos públicos, 

industriais, comerciais ou outros) em que não há qualquer licenciamento ambiental subjacen

(processo de Licenciamento Ambiental – PCIP, procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, por 

exemplo), pelo que o resultado do próprio procedimento de AIA em curso

o ser apresentados a Licença de Utiliza

de Utilização n.º 17/2017 e as licenças de constru

s áreas efetivamente licenciadas. Apresentar pe

fica, validada pelo Município, com escala adequada, 

identificando as construções licenciadas que 

s e ainda as construções a regularizar ou a realizar, constando 

a quadro que discrimine todas as áreas, assim como os 

os exteriores impermeabilizados. 
de processos(ver Anexo 3.3.A1 e 3.3.A2), poderá ser verificada a sequência 

cronológica das obras realizadas e a realizar pela Facol, bem como as áreas relativas a cada 

se o limite da propriedade total do estabelecimento a vermelho. Assim: 

Com o limite a azul encontra-se a edificação original que à data da aquisição possuía o 

de Utilização n.º 699/92 (Anexo 3.3.B), que embora no Proc. AIA_2012/2017 seja solicitado o 

Alvará de Utilização n.º 2269/80, importa referir que o mesmo é só uma parte que integra o 

/92). No âmbito das obras de reabilitação foi emitido o 

3.3.C) e consequente Alvará de Utilização 17/2017

Já no âmbito da fase de exploração, foi instruído junto da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão o processo de licenciamento e emitido o Alvará de Construção 90/ 2016

e consequente aditamento ao já existente  Alvará de Utilização n.º 17

limite se encontra marcado a laranja;  
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imoniais classificados e os 

nio Edificado e Arqueológico; 

es de incompatibilidade que a lei geral considere como tal. 

riormente elencadas nos termos 

descritos. Por outro lado, importa destacar que a operação urbanística e respetivo projeto encontra-

se licenciada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e que a mesma não viola o PDM.  

e no espírito da lei que rege o Artigo 26.º, o legislador – ou neste 

pretende acautelar essencialmente as situações (sejam elas projetos públicos, 

industriais, comerciais ou outros) em que não há qualquer licenciamento ambiental subjacente 

PCIP, procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, por 

exemplo), pelo que o resultado do próprio procedimento de AIA em cursoatesta a conformidade pelo 

ação n.º 2269/80, o 

as de construção que 

reas efetivamente licenciadas. Apresentar peça 

pio, com escala adequada, 

es licenciadas que correspondam aos 

es a regularizar ou a realizar, constando 

reas, assim como os 

rá ser verificada a sequência 

cronológica das obras realizadas e a realizar pela Facol, bem como as áreas relativas a cada 

se o limite da propriedade total do estabelecimento a vermelho. Assim:  

cação original que à data da aquisição possuía o Alvará 

, que embora no Proc. AIA_2012/2017 seja solicitado o 

Alvará de Utilização n.º 2269/80, importa referir que o mesmo é só uma parte que integra o 

/92). No âmbito das obras de reabilitação foi emitido o Alvará de Construção 

Alvará de Utilização 17/2017 (Anexo 3.3.D); 

Já no âmbito da fase de exploração, foi instruído junto da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Alvará de Construção 90/ 2016 (Anexo 

Alvará de Utilização n.º 17/2017, cujo 
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Nesta fase, foi emitido, por lapso um alvará de utilização tipo II, entretanto já corrigido e 

substituído pelo Alvará de Utilização n.º 36/2018

mesmo correspondia a 

no despacho efetuado pela Câmara Municipal, 

3.3.G).   

 Neste momento encontra

representado em planta pela cor roxa, que corresponde ao 

2017 (Anexo 3.3.H); 

 Prevê-se a instalação de uma unidade de co

Municipal de Vila Nova de Famalicão um Pedido de 

(Anexo 3.3.I).  

 

 

3.4.- Deverá ser apresentado o extrato da carta da Reserva Ecol

Nacional (REN) publicada pela Portaria n.

setembro, com a sobreposi

Cogeração e retificar a sua an
Tendo em consideração a falta de legibilidade da sobreposição solicitada sobre o extrato da REN 

presente na Portaria n.º 298/2015, de 21 de setembro, optou

de cogeração sobre a carta de REN do 

Relativamente ao relatório síntese do EIA, há a retificar o seguinte, na página 71/300, em 5.2.4.7.2.4 

Reserva Ecológica Nacional – REN. Assim, onde se lê:

“Relativamente à REN, e tal como depreendido a partir da análise da Planta de Condicion

(Condicionantes Gerais), a implantação do Projeto não ocupa áreas sujeitas à servidão referida 

(Figura 5.16).” 

Deverá ler-se: 

“Relativamente à REN (aprovada para o município de Vila Nova de Famalicão através da Portaria 

298/2015, de 21 de setembro)

Condicionantes I (Condicionantes Gerais), a implantação do Projeto não ocupa áreas sujeitas à 

servidão referida (Figura 5.16).

 

3.5.- O EIA refere no ponto 5.2.6. 

Impactes (pág. 75) o seguinte:

de Apoio à Obra (Estaleiro) 
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Nesta fase, foi emitido, por lapso um alvará de utilização tipo II, entretanto já corrigido e 

substituído pelo Alvará de Utilização n.º 36/2018 (Anexo 3.3.F), que à data da emissão do 

mesmo correspondia a uma tipologia III. A justificação para o mesmo, poderá ser verificada 

no despacho efetuado pela Câmara Municipal, conforme Informação D08.02.2018

Neste momento encontra-se a decorrer a fase de construção do bloco de escritórios, 

do em planta pela cor roxa, que corresponde ao Alvará de Construção n.º 404/ 

se a instalação de uma unidade de co-geração, onde já foi solicitado à

Municipal de Vila Nova de Famalicão um Pedido de Informação Prévia 

ser apresentado o extrato da carta da Reserva Ecol

Nacional (REN) publicada pela Portaria n.º 298/2015, de 21 de 

setembro, com a sobreposição da EPTAR e da Unidade de 

o e retificar a sua análise. 
Tendo em consideração a falta de legibilidade da sobreposição solicitada sobre o extrato da REN 

presente na Portaria n.º 298/2015, de 21 de setembro, optou-se por apresentar a EPTAR e a unidade 

de cogeração sobre a carta de REN do município, apresentada no Anexo 3.

Relativamente ao relatório síntese do EIA, há a retificar o seguinte, na página 71/300, em 5.2.4.7.2.4 

REN. Assim, onde se lê: 

Relativamente à REN, e tal como depreendido a partir da análise da Planta de Condicion

(Condicionantes Gerais), a implantação do Projeto não ocupa áreas sujeitas à servidão referida 

Relativamente à REN (aprovada para o município de Vila Nova de Famalicão através da Portaria 

298/2015, de 21 de setembro), e tal como depreendido a partir da análise da Planta de 

Condicionantes I (Condicionantes Gerais), a implantação do Projeto não ocupa áreas sujeitas à 

servidão referida (Figura 5.16).” 

O EIA refere no ponto 5.2.6. – Identificação, An

g. 75) o seguinte:“5.2.6.1.1. - Instala

Obra (Estaleiro) – Violação de Servid
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Nesta fase, foi emitido, por lapso um alvará de utilização tipo II, entretanto já corrigido e 

, que à data da emissão do 

uma tipologia III. A justificação para o mesmo, poderá ser verificada 

conforme Informação D08.02.2018 (Anexo 

se a decorrer a fase de construção do bloco de escritórios, 

Alvará de Construção n.º 404/ 

geração, onde já foi solicitado à Câmara 

Informação Prévia -PIP IPV 45/ 2017 

ser apresentado o extrato da carta da Reserva Ecológica 

298/2015, de 21 de 

o da EPTAR e da Unidade de 

Tendo em consideração a falta de legibilidade da sobreposição solicitada sobre o extrato da REN 

se por apresentar a EPTAR e a unidade 

Anexo 3.4.  

Relativamente ao relatório síntese do EIA, há a retificar o seguinte, na página 71/300, em 5.2.4.7.2.4 

Relativamente à REN, e tal como depreendido a partir da análise da Planta de Condicionantes I 

(Condicionantes Gerais), a implantação do Projeto não ocupa áreas sujeitas à servidão referida 

Relativamente à REN (aprovada para o município de Vila Nova de Famalicão através da Portaria 

, e tal como depreendido a partir da análise da Planta de 

Condicionantes I (Condicionantes Gerais), a implantação do Projeto não ocupa áreas sujeitas à 

o, Análise e Avaliação de 

Instalação de Estruturas 

o de Servidões / 
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Condicionantes: 

executadas do Projeto 

cogeração, a instal

risco relativamente 

Esta situação tem especial relev

existência deáreas de REN, RAN, Zona Inund

imediações das estruturas a executar (com especial destaque para a 

unidade de cogera

encontrarem executadas, nomeadamente a EPTAR, questiona

as funções ecol

deverá ser demonstr

ecológico do sistema biof

designadamente Leitos de Cursos de 

Cheias e Áreas de M

Anexo I do Decreto
Tendo em consideração o enquadramento efetuado na resposta à questão 3.6, e de acordo com as 

questões anteriormente esclarecidas, a construção da EPTAR (já realizada) e da unidade de cogeração 

(ainda não executada) não se

os terrenos sujeitos a REN encontram

Contudo, é possível que no decurso das obras de edificação das infraestruturas tenha ocorrido

pisoteio e arrastamento de terras para as

que possam ter ocorrido é, neste momento, completamente extemporânea. Além disso, a execução 

do EIA teve como objeto um projeto de alteração da unidade i

o EIA se desenvolveu a situação existente, em tudo o que refere à construção e edificação da EPTAR, 

estava já realizada e consumada. Nesse sentido, cumpre informar que eventuais ações como aquelas 

aqui avaliadas e anteriormente referidas 

REN – são meras suposições e não foram observadas pela equipa de elaboração do EIA. De todo o 

modo, é efetuada a avaliação dessas hipotéticas ações no sentido de se poder avalia

desfavorável possível e avaliar as eventuais implicações sobre as funções da REN.

Por outro lado, dada a distância ao rio Ave e respetivo leito não se considera minimamente plausível 

a afetação de leitos de cursos de água nem do domínio p

não afetação da estabilidade e equilíbrio ecológico do sistema biofísico será efetuado para as 

categorias de REN existentes na proximidade da execução das infraestruturas associadas à EPTAR da 

FACOL, neste caso ÁÁÁÁrrrreas Estrateas Estrateas Estrateas Estrat

CheiasCheiasCheiasCheias. Além disso, importa ainda referir, que embora exista cartografia que indica a presença de 

uma linha de água a mesma não ocorre nas imediações do local em consideração, a não ser o rio Ave 
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: Na construção das componentes ainda n

executadas do Projeto – bloco de escritórios e unidade de 

o, a instalação do estaleiro pode constituir uma situa

risco relativamente às servidões e/ou condicionantes do territ

o tem especial relevância tendo em considera

reas de REN, RAN, Zona Inundá

estruturas a executar (com especial destaque para a 

unidade de cogeração)”.Em virtude de algumas constru

encontrarem executadas, nomeadamente a EPTAR, questiona

es ecológicas da REN foram salvaguardadas, pelo que 

ser demonstrada a não afetação da estabilidade ou equil

gico do sistema biofísico e dos valores em presen

designadamente Leitos de Cursos de Água, Zonas Amea

reas de Máxima Infiltração, de acordo com o disposto no 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro.
Tendo em consideração o enquadramento efetuado na resposta à questão 3.6, e de acordo com as 

questões anteriormente esclarecidas, a construção da EPTAR (já realizada) e da unidade de cogeração 

(ainda não executada) não se encontram em REN, não obstante estarem muito próximos, sendo que 

os terrenos sujeitos a REN encontram-se imediatamente na base do talude de terreno existente. 

Contudo, é possível que no decurso das obras de edificação das infraestruturas tenha ocorrido

e arrastamento de terras para as áreas sujeitas a REN. A determinação das eventuais ações 

que possam ter ocorrido é, neste momento, completamente extemporânea. Além disso, a execução 

do EIA teve como objeto um projeto de alteração da unidade industrial, sendo que na época em que 

o EIA se desenvolveu a situação existente, em tudo o que refere à construção e edificação da EPTAR, 

estava já realizada e consumada. Nesse sentido, cumpre informar que eventuais ações como aquelas 

iormente referidas – pisoteio e arrastamento de terras para áreas incluídas em 

são meras suposições e não foram observadas pela equipa de elaboração do EIA. De todo o 

modo, é efetuada a avaliação dessas hipotéticas ações no sentido de se poder avalia

desfavorável possível e avaliar as eventuais implicações sobre as funções da REN.

ada a distância ao rio Ave e respetivo leito não se considera minimamente plausível 

a afetação de leitos de cursos de água nem do domínio público hídrico, pelo que a demonstração de 

não afetação da estabilidade e equilíbrio ecológico do sistema biofísico será efetuado para as 

categorias de REN existentes na proximidade da execução das infraestruturas associadas à EPTAR da 

eas Estrateas Estrateas Estrateas Estratéééégicas de Protegicas de Protegicas de Protegicas de Proteçãçãçãção e Recarga de Aquo e Recarga de Aquo e Recarga de Aquo e Recarga de Aquííííferosferosferosferos

Além disso, importa ainda referir, que embora exista cartografia que indica a presença de 

uma linha de água a mesma não ocorre nas imediações do local em consideração, a não ser o rio Ave 
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o das componentes ainda não 

rios e unidade de 

o do estaleiro pode constituir uma situação de 

es e/ou condicionantes do território. 

ncia tendo em consideração a 

ável e de DPH, nas 

estruturas a executar (com especial destaque para a 

.Em virtude de algumas construções já se 

encontrarem executadas, nomeadamente a EPTAR, questiona-se se 

gicas da REN foram salvaguardadas, pelo que 

o da estabilidade ou equilíbrio 

sico e dos valores em presença, 

gua, Zonas Ameaçadas pelas 

o, de acordo com o disposto no 

239/2012, de 2 de novembro. 
Tendo em consideração o enquadramento efetuado na resposta à questão 3.6, e de acordo com as 

questões anteriormente esclarecidas, a construção da EPTAR (já realizada) e da unidade de cogeração 

encontram em REN, não obstante estarem muito próximos, sendo que 

se imediatamente na base do talude de terreno existente. 

Contudo, é possível que no decurso das obras de edificação das infraestruturas tenha ocorrido algum 

A determinação das eventuais ações 

que possam ter ocorrido é, neste momento, completamente extemporânea. Além disso, a execução 

ndustrial, sendo que na época em que 

o EIA se desenvolveu a situação existente, em tudo o que refere à construção e edificação da EPTAR, 

estava já realizada e consumada. Nesse sentido, cumpre informar que eventuais ações como aquelas 

pisoteio e arrastamento de terras para áreas incluídas em 

são meras suposições e não foram observadas pela equipa de elaboração do EIA. De todo o 

modo, é efetuada a avaliação dessas hipotéticas ações no sentido de se poder avaliar a situação mais 

desfavorável possível e avaliar as eventuais implicações sobre as funções da REN. 

ada a distância ao rio Ave e respetivo leito não se considera minimamente plausível 

úblico hídrico, pelo que a demonstração de 

não afetação da estabilidade e equilíbrio ecológico do sistema biofísico será efetuado para as 

categorias de REN existentes na proximidade da execução das infraestruturas associadas à EPTAR da 

ferosferosferosferoseZonas Ameaçadas Pelas Zonas Ameaçadas Pelas Zonas Ameaçadas Pelas Zonas Ameaçadas Pelas 

Além disso, importa ainda referir, que embora exista cartografia que indica a presença de 

uma linha de água a mesma não ocorre nas imediações do local em consideração, a não ser o rio Ave 
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– a cerca de 110 m na direção Este. Pode ser consultado no 

CMVNF sobre esse aspeto em particular.

Pelo exposto, sem prejuízo do enquadramento legal e interpretativo patente no esclarecimento à 

questão 3.6, apresentam-se na 

acordo com as classes específicas da REN abrangidas

A Tabela 3.1 apresenta as interações do Projeto relativamente às funções inerentes às á

estratégicas de proteção e recarga dos 

 

 

 

 

Tabela 3.1 – Interação do Projeto com as funções das 

    FUNÇÕES DAS ÁREAS FUNÇÕES DAS ÁREAS FUNÇÕES DAS ÁREAS FUNÇÕES DAS ÁREAS 

ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE 

PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE 

AQUÍFEROS / AQUÍFEROS / AQUÍFEROS / AQUÍFEROS / REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS 
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Garantir a manutenção 

dos recursos hídricos 

renováveis disponíveis e o 

aproveitamento 

sustentável dos recursos 

hídricos subterrâneos 

 

Contribuir para a proteção 

da qualidade da água 
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a cerca de 110 m na direção Este. Pode ser consultado no Anexo 3.5

CMVNF sobre esse aspeto em particular. 

Pelo exposto, sem prejuízo do enquadramento legal e interpretativo patente no esclarecimento à 

se na Tabela 3.1e naTabela 3.2 cada uma das funções desempenhadas de 

rdo com as classes específicas da REN abrangidas e respetiva afetação das funções.

apresenta as interações do Projeto relativamente às funções inerentes às á

ecarga dos aquíferos em áreas pertencentes à 

Interação do Projeto com as funções das Áreas Estratégicas de 

Aquíferos em Áreas pertencentes à REN 

FUNÇÕES DAS ÁREAS FUNÇÕES DAS ÁREAS FUNÇÕES DAS ÁREAS FUNÇÕES DAS ÁREAS 

ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE 

PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE 

 

PRECEITUADO PRECEITUADO PRECEITUADO PRECEITUADO 

LEGALLEGALLEGALLEGAL    

AFETAÇÃO AFETAÇÃO AFETAÇÃO AFETAÇÃO 

DAS DAS DAS DAS 

FUNÇÕES / FUNÇÕES / FUNÇÕES / FUNÇÕES / 

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS    

JUSTIFICAÇÃOJUSTIFICAÇÃOJUSTIFICAÇÃOJUSTIFICAÇÃO    

Garantir a manutenção 

dos recursos hídricos 

renováveis disponíveis e o 

sustentável dos recursos 

n.º 3 da 

alínea D) da 

Secção II do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas

a garantia da manutenção dos recursos 

hídricos disponíveis, tanto os superficiais como 

os subterrâneos. No limite, terá havido um 

ligeiro incremento do escoamento superficial 

gerado aquando da queda de precipitação

devido à compactação do solo pelo pisote

Além disso, do ponto de vista hidrogeológico, 

se por um lado a capacidade de infiltração terá 

diminuído ligeiramente 

REN (na mesma proporção do aumento do 

escoamento superficial) 

reforçada nas áreas imedi

a jusante (à escala microtopográfica), 

compensando as infiltrações que não 

ocorreram a montante

consideração a localização topográfica

ações eventualmente efetuadas,

que o balanço hídrico é o mesmo q

antes da execução 

Contribuir para a proteção n.º 3 da 

alínea D) da 

Não As ações, eventualmente efetuadas, não terão 

contribuído de forma direta para a diminuição 
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5os pareceres da APA e da 

Pelo exposto, sem prejuízo do enquadramento legal e interpretativo patente no esclarecimento à 

cada uma das funções desempenhadas de 

e respetiva afetação das funções. 

apresenta as interações do Projeto relativamente às funções inerentes às áreas 

 REN. 

stratégicas de Proteção e Recarga dos 

eventualmente efetuadas, não afetam 

a garantia da manutenção dos recursos 

hídricos disponíveis, tanto os superficiais como 

os subterrâneos. No limite, terá havido um 

ligeiro incremento do escoamento superficial 

gerado aquando da queda de precipitação 

devido à compactação do solo pelo pisoteio. 

Além disso, do ponto de vista hidrogeológico, 

se por um lado a capacidade de infiltração terá 

diminuído ligeiramente nos locais inseridos em 

REN (na mesma proporção do aumento do 

escoamento superficial) a infiltração terá sido 

a nas áreas imediatamente localizadas 

a jusante (à escala microtopográfica), 

compensando as infiltrações que não 

ocorreram a montante. Em suma, tendo em 

consideração a localização topográfica das 

ações eventualmente efetuadas, considera-se 

que o balanço hídrico é o mesmo que existia 

antes da execução das ações. 

As ações, eventualmente efetuadas, não terão 

contribuído de forma direta para a diminuição 
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Assegurar a 

sustentabilidade dos 

ecossistemas aquáticos e 

da biodiversidade 

dependentes da água 

subterrânea, com 

particular incidência na 

época de estio 

 

Prevenir e reduzir os 

efeitos dos riscos de 

cheias e inundações, de 

seca extrema e de 

contaminação e 

sobrexploração dos 

aquíferos 

 

Prevenir e reduzir o risco 

de intrusão salina, no 

caso dos aquíferos 

costeiros e estuarinos 

 

Assegurar a 

sustentabilidade dos 

ecossistemas de águas 

subterrâneas, 

principalmente nos 

aquíferos cársicos, como 

por exemplo 

invertebrados que 

ocorrem em cavidades e 

grutas 
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Secção II do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

da qualidade da água, tendo em consideração a 

sua natureza e baixa área de afetação. Por 

outro lado, de modo indireto, as ações 

eventualmente efetuadas 

se tratam de ações associadas à execução de 

uma EPTAR 

positivamente, para a proteção da qualidade da 

água. 

Assegurar a 

sustentabilidade dos 

ecossistemas aquáticos e 

da biodiversidade 

dependentes da água 

subterrânea, com 

ticular incidência na 

n.º 3 da 

alínea D) da 

Secção II do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas, não têm 

qualquer relevância do ponto de vista da 

sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e 

da biodiversidade dependentes da água 

subterrânea. 

Prevenir e reduzir os 

efeitos dos riscos de 

cheias e inundações, de 

seca extrema e de 

contaminação e 

sobrexploração dos 

n.º 3 da 

alínea D) da 

Secção II do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas, não têm 

qualquer relevância do ponto de vista da 

prevenção de riscos de cheias e inundações, de 

seca extrema e de contaminação e 

sobrexploração dos aquíferos.

Prevenir e reduzir o risco 

de intrusão salina, no 

quíferos 

n.º 3 da 

alínea D) da 

Secção II do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não 

aplicável 

Não existem aquíferos costeiros ou estuarinos 

na área de influência do Projeto.

Assegurar a 

sustentabilidade dos 

ecossistemas de águas 

principalmente nos 

aquíferos cársicos, como 

por exemplo 

invertebrados que 

ocorrem em cavidades e 

n.º 3 da 

alínea D) da 

Secção II do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não A sustentabilidade dos ecossistemas de águas 

subterrâneas (no 

existem aquíferos cársicos, mas sim formações 

hidrogeológicas do tipo cristalino

comportamento sedimentar

assegurada pelos motivos já anteriormente 

referidos. 
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da qualidade da água, tendo em consideração a 

sua natureza e baixa área de afetação. Por 

outro lado, de modo indireto, as ações 

eventualmente efetuadas – e no sentido de que 

se tratam de ações associadas à execução de 

uma EPTAR – contribuem, ativa e 

positivamente, para a proteção da qualidade da 

As ações, eventualmente efetuadas, não têm 

qualquer relevância do ponto de vista da 

sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e 

biodiversidade dependentes da água 

As ações, eventualmente efetuadas, não têm 

qualquer relevância do ponto de vista da 

prevenção de riscos de cheias e inundações, de 

seca extrema e de contaminação e 

sobrexploração dos aquíferos. 

Não existem aquíferos costeiros ou estuarinos 

na área de influência do Projeto. 

A sustentabilidade dos ecossistemas de águas 

subterrâneas (no presente contexto não 

existem aquíferos cársicos, mas sim formações 

hidrogeológicas do tipo cristalino com algum 

comportamento sedimentar) encontra-se 

assegurada pelos motivos já anteriormente 
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Sem prejuízo de eventuais interações ambientais entre a construção da EPTAR e as funções da REN 

existente – avaliadas na Tabela 3.1 

respetivo funcionamento) contribui positivamente de modo direto

elementares da REN (na respetiva tipologia considerada), designadamente, na proteção da qualidade 

da água e na sustentabilidade dos recursos hídricos de superfície.

A Tabela 3.2apresenta as interações do Projeto relativamente às

ameaçadas pelas cheias em áreas pertencentes 

Tabela 3.2 – Interação do Projeto com as funções 

    FUNÇÕES DAS ÁREASFUNÇÕES DAS ÁREASFUNÇÕES DAS ÁREASFUNÇÕES DAS ÁREAS

ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE 

PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE 

AQUÍFEROS / REQUISITOSAQUÍFEROS / REQUISITOSAQUÍFEROS / REQUISITOSAQUÍFEROS / REQUISITOS 
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Prevenção e redução do 

risco, garantindo a 

segurança de pessoas e 

bens 

 

Garantia das condições 

naturais de infiltração e 

retenção hídricas 
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Sem prejuízo de eventuais interações ambientais entre a construção da EPTAR e as funções da REN 

Tabela 3.1 – importa destacar que na essência, a construção da EPTAR (e 

respetivo funcionamento) contribui positivamente de modo direto e ativo nos objetivos mais 

elementares da REN (na respetiva tipologia considerada), designadamente, na proteção da qualidade 

da água e na sustentabilidade dos recursos hídricos de superfície. 

apresenta as interações do Projeto relativamente às funções inerentes às zonas 

reas pertencentes à REN. 

Interação do Projeto com as funções das Zonas Ameaçadas Pelas Cheias

pertencentes à REN 

FUNÇÕES DAS ÁREASFUNÇÕES DAS ÁREASFUNÇÕES DAS ÁREASFUNÇÕES DAS ÁREAS    

ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE ESTRATÉGICAS DE 

PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE PROTEÇÃO E RECARGA DE 

 

PRECEITUADO PRECEITUADO PRECEITUADO PRECEITUADO 

LEGALLEGALLEGALLEGAL    

AFETAÇÃO AFETAÇÃO AFETAÇÃO AFETAÇÃO 

DAS DAS DAS DAS 

FUNÇÕES / FUNÇÕES / FUNÇÕES / FUNÇÕES / 

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS    

JUSTIFICAÇÃOJUSTIFICAÇÃOJUSTIFICAÇÃOJUSTIFICAÇÃO    

Prevenção e redução do 

risco, garantindo a 

segurança de pessoas e 

n.º 3 da 

alínea C) da 

Secção III do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas, não afetam 

a prevenção e redução do risco existente e 

mantém a segurança de pessoas e bens.

Garantia das condições 

naturais de infiltração e 

n.º 3 da 

alínea C) da 

Secção III do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas, terão, no 

limite, sido responsáveis por um ligeiro 

incremento do escoamento superficial gerado 

aquando da queda de precipitaçã

compactação do solo pelo pisoteio. 

modo, do ponto de vista hidrogeológico, se por 

um lado a capacidade de infiltração terá 

diminuído ligeiramente nos locais inseridos em 

REN (na mesma proporção do aumento do 

escoamento superficial) a i

reforçada nas áreas imediatamente localizadas 

a jusante (à escala microtopográfica)

localizadas igualmente em REN

as infiltrações que não ocorreram a montante. 

Em suma, tendo em consideração a localização 

topográfica das 

efetuadas, considera

é o mesmo que existia antes da execução das 

ações. 
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Sem prejuízo de eventuais interações ambientais entre a construção da EPTAR e as funções da REN 

importa destacar que na essência, a construção da EPTAR (e 

e ativo nos objetivos mais 

elementares da REN (na respetiva tipologia considerada), designadamente, na proteção da qualidade 

funções inerentes às zonas 

das Zonas Ameaçadas Pelas Cheias em áreas 

As ações, eventualmente efetuadas, não afetam 

prevenção e redução do risco existente e 

mantém a segurança de pessoas e bens. 

As ações, eventualmente efetuadas, terão, no 

limite, sido responsáveis por um ligeiro 

incremento do escoamento superficial gerado 

aquando da queda de precipitação devido à 

compactação do solo pelo pisoteio. De todo o 

, do ponto de vista hidrogeológico, se por 

um lado a capacidade de infiltração terá 

diminuído ligeiramente nos locais inseridos em 

REN (na mesma proporção do aumento do 

escoamento superficial) a infiltração terá sido 

reforçada nas áreas imediatamente localizadas 

a jusante (à escala microtopográfica), 

localizadas igualmente em REN, compensando 

as infiltrações que não ocorreram a montante. 

Em suma, tendo em consideração a localização 

topográfica das ações eventualmente 

efetuadas, considera-se que o balanço hídrico 

é o mesmo que existia antes da execução das 
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Regulação do ciclo 

hidrológico pela 

ocorrência dos 

movimentos de 

transbordo e de retorno 

das águas 

 

Estabilidade topográfica e 

geomorfológica dos 

terrenos em causa 

 

Manutenção da fertilidade 

e capacidade produtiva 

dos solos inundáveis 

 

 

De acordo com a análise efetuada, à luz do disposto 

de novembro, considera-se que 

houve afetação da estabilidade

presença na REN. 

 

3.6.- Quanto à existê

que vai descarregar graviticamente no coletor do SIDVA e dado que 

esta ligação de descarga afeta solos REN, dever

seu enquadramento no Regime Jur

239/2012, de 2 de novembro (nomeadamente o seu Artigo 20.

Anexo II) e a Portaria n.
Tendo por base a carta de REN do munic

298/2015, de 21 de setembro

ao SIDVA – doravante designado apenas por 

a “Zonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas Cheias

n.º 93/90, de 19 de março, foi, entretanto,

n.º 166/2008 de 22 de agosto, na reda

Estudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte Ambiental    

Pedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos Adicionais    

Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do 

Industrial da FACOL Industrial da FACOL Industrial da FACOL Industrial da FACOL ––––    Faria & Coelho LdaFaria & Coelho LdaFaria & Coelho LdaFaria & Coelho Lda

 

Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 - 4450-177 Matosinhos      Tel. +351 22 938 3535, Fax. +351 22 938 3534

Regulação do ciclo 

hidrológico pela 

ocorrência dos 

movimentos de 

transbordo e de retorno 

n.º 3 da 

alínea C) da 

Secção III do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas, não têm 

qualquer relevância do ponto de vista 

regulação do ciclo hidrológico e dos 

movimentos de transbordo e/ou retorno das 

águas. 

Estabilidade topográfica e 

s 

n.º 3 da 

alínea C) da 

Secção III do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas, 

diminuta expressão, 

relevância do ponto de vista da 

topográfica e geomorfológica 

Manutenção da fertilidade 

e capacidade produtiva 

n.º 3 da 

alínea C) da 

Secção III do 

Anexo I do 

Decreto-Lei 

n.º 239/2012 

Não As ações, eventualmente efetuadas, dada a sua 

diminuta expressão, não afetaram a 

manutenção da fertilidade e capacidade 

produtiva dos solos inundáveis.

De acordo com a análise efetuada, à luz do disposto no Anexo I do Decreto

se que as funções ecológicas da REN foram salvaguardadas, pelo que 

da estabilidade,nem do equilíbrio ecológico do sistema biof

ência do efluente industrial pré

que vai descarregar graviticamente no coletor do SIDVA e dado que 

de descarga afeta solos REN, deverá

seu enquadramento no Regime Jurídico da REN: Decreto

239/2012, de 2 de novembro (nomeadamente o seu Artigo 20.

Anexo II) e a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
REN do município de Vila Nova de Famalicão

298/2015, de 21 de setembro, a área de REN intercetada pelo coletor de ligação da EPTAR da FACOL 

doravante designado apenas por coletorcoletorcoletorcoletor – corresponde a “ÁÁÁÁreas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltra

Zonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas Cheias”. Contudo, a nomenclatura referida introduzida pelo Decreto

foi, entretanto, alterada com o novo regime jur

166/2008 de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012
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As ações, eventualmente efetuadas, não têm 

qualquer relevância do ponto de vista da 

regulação do ciclo hidrológico e dos 

movimentos de transbordo e/ou retorno das 

As ações, eventualmente efetuadas, dada a sua 

diminuta expressão, não têm qualquer 

relevância do ponto de vista da estabilidade 

topográfica e geomorfológica dos terrenos. 

As ações, eventualmente efetuadas, dada a sua 

diminuta expressão, não afetaram a 

da fertilidade e capacidade 

produtiva dos solos inundáveis. 

no Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 

gicas da REN foram salvaguardadas, pelo que não 

gico do sistema biofísico e dos valores em 

ncia do efluente industrial pré tratado na EPTAR 

que vai descarregar graviticamente no coletor do SIDVA e dado que 

de descarga afeta solos REN, deverá ser considerado o 

dico da REN: Decreto-Lei n.º 

239/2012, de 2 de novembro (nomeadamente o seu Artigo 20.ºe 

419/2012, de 20 de dezembro. 
Vila Nova de Famalicão, aprovada pela Portaria n.º 

intercetada pelo coletor de ligação da EPTAR da FACOL 

reas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltraçãçãçãçãoooo    MMMMááááximaximaximaxima” e 

. Contudo, a nomenclatura referida introduzida pelo Decreto-Lei 

alterada com o novo regime jurídico da REN (Decreto-Lei 

239/2012, de 2 de novembro) 
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passando a categoria de “ÁÁÁÁreas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltra

ProteProteProteProteçãçãçãção e Recarga de Aquo e Recarga de Aquo e Recarga de Aquo e Recarga de Aquííííferosferosferosferos

“Zonas Zonas Zonas Zonas AAAAmeameameameaççççadas padas padas padas pelas elas elas elas CCCCheias e pelo heias e pelo heias e pelo heias e pelo 

Pelo exposto, a área de REN 

Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aqu

De acordo com o n.º3 do Artigo 4.

Recarga de Aquíferoscorrespondem a 

terrestre. Por outro lado, de acordo com o n.º 4 do referido diploma as 

Cheias e pelo Mar, sendo que no presente caso tratam

correspondem aáreas de preven

Ainda de acordo com o n.

compatíveis com os objetivos de prote

naturais de áreas integradas em REN os usos e a

· Não coloquem em causa as fun

Decreto-Lei n.º 239/20

· Constem do Anexo II (do Decreto

o o   Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou

o o   Sujeitos à realiza

Por outro lado, o n.º 4 do Artigo 20.

Governo responsáveis pelas 

desenvolvimento rural, das pescas, da economia, das obras p

Portaria, as condições a observar para a viabiliza

anteriormente citado (20.º) 

dezembro. 

O Anexo I do Decreto-Lei n.

desempenhadas pelas diferentes 

Assim, tendo em consideração o contexto 

· Áreas Estratégicas de Prote

· Zonas Ameaçadas pelas C

Relativamente àsÁreas Estrat

referido Anexo I), importa referir o

1 – As áreas estratégicas de prote

natureza do solo, às formaçõ

apresentam condições favorá

revestem de particular interesse na salvaguar

ou evitar a sua escassez ou deteriora
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reas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltrareas de Infiltraçãçãçãção Mo Mo Mo Mááááximaximaximaxima” a designar-se como 

ferosferosferosferos” e as “Zonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas CheiasZonas Ameaçadas Pelas Cheias” a serem designadas como 

heias e pelo heias e pelo heias e pelo heias e pelo MMMMarararar”. 

rea de REN intercetada pelo coletor, à luz da legislaçã

ção e Recarga de Aquíferos e a Zonas Ameaçadas pelas Cheias e pelo Mar

3 do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, as Áreas Estrat

correspondem a áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrol

. Por outro lado, de acordo com o n.º 4 do referido diploma as 

, sendo que no presente caso tratam-se apenas de Zonas Ameaçadas pelas Cheias

reas de prevenção de riscos naturais. 

Ainda de acordo com o n.º 3 do Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de preven

reas integradas em REN os usos e ações que, cumulativamente:

o coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do Anexo I (do 

239/2012); 

Constem do Anexo II (do Decreto-Lei n.º 239/2012) nos termos dos artigos seguintes:

o   Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

realização de uma mera comunicação prévia. 

4 do Artigo 20.º do referido decreto-lei indica que compete aos membros do 

veis pelas áreas do ambiente, do ordenamento do territ

desenvolvimento rural, das pescas, da economia, das obras públicas e dos transportes aprovar, por 

observar para a viabilização dos usos e ações referidos 

) – a Portaria indicada refere-se à Portaria n.

Lei n.º 239/2012 define, além dos critérios de delim

desempenhadas pelas diferentes áreas pertencentes à REN.  

o o contexto do coletor em análise, importa destacar o referido sobre

gicas de Proteção e Recarga de Aquíferos; e, 

adas pelas Cheias e pelo Mar. 

reas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos

importa referir o n.º 1 e n.º 3: 

gicas de proteção e recarga de aquíferos são as áreas geogr

ções geológicas aflorantes e subjacentes e 

áveis à ocorrência de infiltração e recarga natural dos aqu

revestem de particular interesse na salvaguarda da quantidade e qualidade da 

ou evitar a sua escassez ou deterioração. 
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se como “ÁÁÁÁreas Estratreas Estratreas Estratreas Estratéééégicas de gicas de gicas de gicas de 

” a serem designadas como 

ção em vigor, corresponde a 

adas pelas Cheias e pelo Mar. 

reas Estratégicas de Proteção e 

reas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico 

. Por outro lado, de acordo com o n.º 4 do referido diploma as Zonas Ameaçadas pelas 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias, 

 239/2012, consideram-se 

gica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

es que, cumulativamente: 

reas, nos termos do Anexo I (do 

239/2012) nos termos dos artigos seguintes: 

 

ei indica que compete aos membros do 

reas do ambiente, do ordenamento do território, da agricultura, do 

blicas e dos transportes aprovar, por 

es referidos no n.º 2 e 3 do artigo 

Portaria n.º 419/2012, de 20 de 

rios de delimitação, as funções 

lise, importa destacar o referido sobre: 

feros (alínea d) da Secção II do 

reas geográficas que, devido à 

gicas aflorantes e subjacentes e à morfologia do terreno, 

o e recarga natural dos aquíferos e se 

da da quantidade e qualidade da água a fim de prevenir 



    

Estudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte Ambiental

Pedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos Adicionais

 

© Copyright SIA 2018 

SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 

3 – Nas áreas estratégicas de prote

ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguint

i) Garantir a manuten

sustentável dos recursos h

ii) Contribuir para a prote

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aqu

dependentes da água subterr

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inunda

contaminação e sobrexplora

v) Prevenir e reduzir o 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de 

nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e 

grutas. 

No que concerne às Zonas Amea

referir o n.º 1 e n.º 3: 

1 – Consideram -se zonas amea

inundação por transbordo de 

elevados; 

3 – Em zonas ameaçadas pelas cheias podem ser realizados os usos e a

causa, 

cumulativamente, as seguintes fun

i) Prevenção e reduçã

ii) Garantia das condi

iii) Regulação do ciclo hidrol

retorno das águas;

iv) Estabilidade topogr

v) Manutenção da fer

Por outro lado, importa referir que no Anexo II do Decreto

usos e ações compatíveis com os objetivos de prote

redução de riscos naturais de 

(alínea d) infraestruturas de abastecimento de água de drenagem e tratamento de águas residuais e 

de gestão de efluentes, incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, 

bombagem são sujeitos a comunica

Por fim, de acordo com a al

tratamento de águas residuais e de gest

reservatórios e plataformas de bombagem

condições e requisitos para a admiss

do Decreto-Lei n.º 239/2012) da Portaria n.
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gicas de proteção e recarga de aquíferos só podem ser realizados os usos e as 

o coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis dispon

vel dos recursos hídricos subterrâneos; 

Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

gua subterrânea, com particular incidência na 

Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundaçõ

o e sobrexploração dos aquíferos; 

Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;

Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterr

rsicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias (alínea c) da Secçã

zonas ameaçadas pelas cheias ou zonas inundáveis

o por transbordo de água do leito dos cursos de água devido 

adas pelas cheias podem ser realizados os usos e a

cumulativamente, as seguintes funções: 

ção do risco, garantindo a segurança de pessoas e 

Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;

o do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de 

guas; 

Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;

o da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inund

Por outro lado, importa referir que no Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/2012 (onde se elencam os 

veis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de preven

scos naturais de áreas integradas na REN) é referido na Secçã

infraestruturas de abastecimento de água de drenagem e tratamento de águas residuais e 

de gestão de efluentes, incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, reservatórios e plataformas de 

o sujeitos a comunicação prévia. 

Por fim, de acordo com a alínea d) (infraestruturas de abastecimento de 

guas residuais e de gestão de efluentes, incluindo estaçõ

rios e plataformas de bombagem) da Secção II (Infraestruturas) do Anexo I (que define as 

es e requisitos para a admissão dos usos e ações referidas nos Nú

239/2012) da Portaria n.º 419/2012 de 20 de dezembro, 
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podem ser realizados os usos e as 

es: 

veis disponíveis e o aproveitamento 

ticos e da biodiversidade 

ncia na época de estio; 

ções, de seca extrema e de 

feros costeiros e estuarinos; 

guas subterrâneas, principalmente 

rsicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e 

ção III do Anexo I), importa 

veis as áreas suscetíveis de 

gua devido à ocorrência de caudais 

ções que não coloquem em 

a de pessoas e bens; 

dricas; 

ncia dos movimentos de transbordo e de 

gica dos terrenos em causa; 

tilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

239/2012 (onde se elencam os 

gica e ambiental e de prevenção e 

ção II (Infraestruturas) que as 

infraestruturas de abastecimento de água de drenagem e tratamento de águas residuais e 

reservatórios e plataformas de 

infraestruturas de abastecimento de água de drenagem e 

ções elevatórias, ETA, ETAR, 

o II (Infraestruturas) do Anexo I (que define as 

úmeros 2 e 3 do Artigo 20.º 

/2012 de 20 de dezembro, é referido o seguinte: 
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“A pretensão pode ser admitida desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:

i) Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções ambientais e paisagísticas;

ii) Nas zonas ameaçadas pelas cheia

Pelo exposto, e retomando o referido no n.

Projeto sujeito a comunicação pr

intercetada pelo Projeto (área estrat

pelas cheias) e sejam respeitados os requisitos patentes na Al

Secção III, do Anexo I da Portaria n.

compatível com os objetivos de prote

De facto, o coletor de efluentes industriais com ligação ao SIDVA constitui uma infraestrutura de 

fomento à proteção da qualidade das águas superficiais um

efluentes industriais para uma via única e exclusivamente destinada a este tipo de efluente, com 

tratamento a jusante devidamente preparado para o tratamento final das águas. 

do coletor em apreço, o mesmo encontra

infraestrutura do SIDVA depende 

génese do SIDVA a inevitabilidade das condutas provenientes das diversas empresas da 

de ser conectadas ao próprio sistema, o que atendendo à localização típica da maioria das indústrias 

têxteis – localizadas em zonas de vale, próximas aos cursos de água 

ramal de ligação (como o coletor, retratado no 

atravessam áreas de REN uma vez que as mesmas encontram

de água existentes na região. 

Por último, importa destacar que o coletor em apreço constituiu parte integrante do projeto 

especialidades de água e esgotos entregues na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e que o 

mesmo foi aprovado. Da aprovação não constou a referência à necessidade de cumprimento de 

qualquer requisito ou de eventuais limitações associadas ao ordena

Apresenta-se no Anexo 3.6 o termo de autorização de ligação ao SIDVA.
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o pode ser admitida desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções ambientais e paisagísticas;

Nas zonas ameaçadas pelas cheias não é admitida a instalação de ETAR

Pelo exposto, e retomando o referido no n.º 3 do Artigo 20.º do Decreto

o prévia, desde que não sejam colocadas em causa as fun

rea estratégica de proteção e recarga de aqu

) e sejam respeitados os requisitos patentes na Alínea d) da Sec

do Anexo I da Portaria n.º 419/2012; depreende-se que a execu

vel com os objetivos de proteção ecológica e ambiental de áreas integradas na REN.

De facto, o coletor de efluentes industriais com ligação ao SIDVA constitui uma infraestrutura de 

fomento à proteção da qualidade das águas superficiais uma vez que permite a condução direta dos 

efluentes industriais para uma via única e exclusivamente destinada a este tipo de efluente, com 

tratamento a jusante devidamente preparado para o tratamento final das águas. 

o mesmo encontra-se enterrado. A própria sustentabilidade 

infraestrutura do SIDVA depende das ligações efetuadas pelas indústrias da região, estando na 

génese do SIDVA a inevitabilidade das condutas provenientes das diversas empresas da 

de ser conectadas ao próprio sistema, o que atendendo à localização típica da maioria das indústrias 

localizadas em zonas de vale, próximas aos cursos de água –

ramal de ligação (como o coletor, retratado no presente esclarecimento) que muitas vezes 

atravessam áreas de REN uma vez que as mesmas encontram-se intimamente associadas às linhas 

 

Por último, importa destacar que o coletor em apreço constituiu parte integrante do projeto 

especialidades de água e esgotos entregues na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e que o 

mesmo foi aprovado. Da aprovação não constou a referência à necessidade de cumprimento de 

qualquer requisito ou de eventuais limitações associadas ao ordenamento do território.

o termo de autorização de ligação ao SIDVA. 
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o pode ser admitida desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções ambientais e paisagísticas; 

s não é admitida a instalação de ETAR.” 

-Lei n.º 239/2012, sendo o 

o sejam colocadas em causa as funções da área 

o e recarga de aquíferos e zonas ameaçadas 

) da Secção II  e na Alínea c) da 

se que a execução do mesmo seja 

reas integradas na REN. 

De facto, o coletor de efluentes industriais com ligação ao SIDVA constitui uma infraestrutura de 

a vez que permite a condução direta dos 

efluentes industriais para uma via única e exclusivamente destinada a este tipo de efluente, com 

tratamento a jusante devidamente preparado para o tratamento final das águas. Além disso, no caso 

sustentabilidade financeira da 

das ligações efetuadas pelas indústrias da região, estando na 

génese do SIDVA a inevitabilidade das condutas provenientes das diversas empresas da região terem 

de ser conectadas ao próprio sistema, o que atendendo à localização típica da maioria das indústrias 

 implica a execução de um 

presente esclarecimento) que muitas vezes 

se intimamente associadas às linhas 

Por último, importa destacar que o coletor em apreço constituiu parte integrante do projeto de 

especialidades de água e esgotos entregues na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e que o 

mesmo foi aprovado. Da aprovação não constou a referência à necessidade de cumprimento de 

mento do território. 

 



    

Estudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte Ambiental

Pedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos Adicionais

 

© Copyright SIA 2018 

SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 

4.4.4.4.---- Recursos HídricosRecursos HídricosRecursos HídricosRecursos Hídricos

No EIA é referido que anualmente o consumo de 

o número médio de 252 dias de labora

de plena produção esse consumo pode aumentar para 45 m

cerca de 1.080 m3, num total de 272.160 m

Apesar de serem citadas como fontes de inform

da profundidade, nada foi referido sobre a sua constru

bem como sobre eventuais resultados obtidos em ensaios de caudal.

Deste modo, com a atual informa

volume de água necessário para o uso industrial ap

Relativamente à quantidade de 

o volume médio atual (tendo por base os dados do 1.

correspondendo a um volume anual m

relativamente ao possível incremento em situa

Assim, deverão ser apresentados os seguintes elementos:

4.1.- Realização de ensaios de caudal, de longa dura

estabelecer os par

captações utilizadas para o abastecimento de 

industriais, nomeadamente o caudal m

um dos poços. Estes ensaios dever

efetuados antes de come

chuvadas. 
Os resultados dos ensaios efetuados e respectivas conclusões são apresentadas no 

 

4.2.- Caracterização de cada um dos po

dreno, etc). 
Apresenta-se na Tabela 4.1 a cara
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Recursos HídricosRecursos HídricosRecursos HídricosRecursos Hídricos    

referido que anualmente o consumo de água subterrânea é de 112.009 m

dio de 252 dias de laboração. De acordo com as previsões apresentadas, em situa

o esse consumo pode aumentar para 45 m3/hora, atingindo um consumo di

, num total de 272.160 m3/ano (aumento de cerca de 143%).

Apesar de serem citadas como fontes de informação os Relatórios de Execu

da profundidade, nada foi referido sobre a sua construção (diâmetros, revestimentos, drenos, etc), 

bem como sobre eventuais resultados obtidos em ensaios de caudal. 

Deste modo, com a atual informação, não há garantias que as atuais capta

rio para o uso industrial após a implementação do projeto.

quantidade de águas residuais produzidas, domésticas e industriais, apenas referem 

(tendo por base os dados do 1.º trimestre de 2017), de 12.836 m

correspondendo a um volume anual médio de 154.032 m3, não sendo feita qualquer previs

vel incremento em situação de plena produção. 

apresentados os seguintes elementos: 

o de ensaios de caudal, de longa dura

estabelecer os parâmetros de exploração de cada uma das 

es utilizadas para o abastecimento de 

industriais, nomeadamente o caudal máximo de explora

os. Estes ensaios deverão preferencialmente ser 

efetuados antes de começar o período previs

Os resultados dos ensaios efetuados e respectivas conclusões são apresentadas no 

o de cada um dos poços (diâmetro, revestimento, 

a caracterização de cada um dos poços. 
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de 112.009 m3, tendo em conta 

es apresentadas, em situação 

/hora, atingindo um consumo diário de 

/ano (aumento de cerca de 143%). 

rios de Execução dos Poços, para além 

metros, revestimentos, drenos, etc), 

garantias que as atuais captações possam garantir o 

o do projeto. 

sticas e industriais, apenas referem 

trimestre de 2017), de 12.836 m3 de efluente, 

o sendo feita qualquer previsão 

o de ensaios de caudal, de longa duração, que permitam 

o de cada uma das 

es utilizadas para o abastecimento de água para fins 

ximo de exploração de cada 

o preferencialmente ser 

odo previsível das fortes 

Os resultados dos ensaios efetuados e respectivas conclusões são apresentadas no Anexo 4. 

metro, revestimento, 
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Tabela 4.1 - Características d

CaptaçãoCaptaçãoCaptaçãoCaptação    
PotênciaPotênciaPotênciaPotência    

(CV) 

Profundidade Profundidade Profundidade Profundidade 

(m)

Poço 1Poço 1Poço 1Poço 1    7 10

Poço 2Poço 2Poço 2Poço 2    7 12
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Características das Captações (Poços) existentes 

Profundidade Profundidade Profundidade Profundidade 

(m)    

Diâmetro Diâmetro Diâmetro Diâmetro     

(m) 
RevestimentoRevestimentoRevestimentoRevestimento    

EntubamentoEntubamentoEntubamentoEntubamento

(mm)

10 2 
Betão (10 cm 

espessura) 

12 2 Betão (10 cm 
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as Captações (Poços) existentes na FACOL 

EntubamentoEntubamentoEntubamentoEntubamento    

(mm) 
DrenoDrenoDrenoDreno    

50 A drenagem 

ocorre pelo 

espaçamento 50 
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4.3.- Previsão do incremento do volume de 

geradas em situa
Em situação de pleno funcionamento perspetiva

corresponda a cerca de 34.000

 

 

 

 

Poço 3Poço 3Poço 3Poço 3    7 12

Poço 4Poço 4Poço 4Poço 4    5 

Poço 5Poço 5Poço 5Poço 5    5 

Poço 6Poço 6Poço 6Poço 6    7 12

Poço 7Poço 7Poço 7Poço 7    7 12

Poço 8Poço 8Poço 8Poço 8    7 12

Poço 9Poço 9Poço 9Poço 9    7 12
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o do incremento do volume de águas residuais que ser

geradas em situação de pleno funcionamento. 
Em situação de pleno funcionamento perspetiva-se que o volume de águas residuais geradas 

34.000 m3. 

espessura) 

12 2 
Betão (10 cm 

espessura) 

9 2 
Betão (10 cm 

espessura) 

8 2 
Betão (10 cm 

espessura) 

12 2 
Betão (10 cm 

espessura) 

12 2 
Betão (10 cm 

espessura) 

12 2 
Betão (10 cm 

espessura) 

12 2 
Betão (10 cm 

espessura) 
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guas residuais que serão 

se que o volume de águas residuais geradas 

entre argolas e 

pelo fundo da 

captação 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
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5.5.5.5.---- Património CulturalPatrimónio CulturalPatrimónio CulturalPatrimónio Cultural

O relatório original de caracteriza

responsável – Dr. Hugo Parracho Gomes, n

(DRCN) para análise e validaçã

 

5.1.- Deverá ser apresentado o relat

cultural, devidamente assinado pelo arque
O relatório original, assinado pelo arqueólogo responsável encontra

No Anexo 5.1.B pode ser consultado o ofício de entrega do relatório nos serviços competentes

avançando-se que o mesmo já 
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Património CulturalPatrimónio CulturalPatrimónio CulturalPatrimónio Cultural    

rio original de caracterização da situação de referência, da autoria do arque

Dr. Hugo Parracho Gomes, não foi remetido à Direção Regional de Cultura do Norte 

ção, pelo que: 

ser apresentado o relatório original do descritor patrim

cultural, devidamente assinado pelo arqueólogo respons
relatório original, assinado pelo arqueólogo responsável encontra-se no Anexo 5.1.A. 

No Anexo 5.1.B pode ser consultado o ofício de entrega do relatório nos serviços competentes

o mesmo já se encontra na posse dos serviços competentes.

Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento 

Faria & Coelho LdaFaria & Coelho LdaFaria & Coelho LdaFaria & Coelho Lda    

Pág. 25 de 43 

Tel. +351 22 938 3535, Fax. +351 22 938 3534 

ncia, da autoria do arqueólogo 

o Regional de Cultura do Norte 

rio original do descritor património 

logo responsável. 
se no Anexo 5.1.A.  

No Anexo 5.1.B pode ser consultado o ofício de entrega do relatório nos serviços competentes, 

na posse dos serviços competentes. 
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6.6.6.6.---- Qualidade do ArQualidade do ArQualidade do ArQualidade do Ar

No EIA, a caraterização da situação de referência é efetuada de uma forma muito genérica e 

superficial, sendo referido que as emissões das atividades industriais na área do estudo são 

importantes, no entanto, as mesmas não são identificadas

É referido no estudo que a estação de medição da qualidade do ar mais próxima é a estação de 

Mindelo, do tipo “Suburbana”, contudo não é efetuada qualquer caracterização da qualidade do ar 

com base nos dados da mesma, não sendo possív

envolvente do projeto.  

Na identificação dos impactes, na fase de exploração foram apresentados os resultados da primeira 

monitorização da fonte fixa “caldeira a biomassa”, no entanto tendo em conta o início do

funcionamento da caldeira (julho de 2016), a mesma já deveria ter sido efetuada durante o ano de 

2016. A CCDR-N não tem conhecimento de quaisquer monitorizações associadas à empresa, assim 

como a monitorização apresentada não se encontra submetida no balc

Relativamente às restantes fontes fixas (de acordo com o EIA, a empresa tem 8 fontes fixas no total), 

não é claro se as mesmas se encontram já em funcionamento, ou se ainda se encontram em fase de 

construção.  

Não foram apresentados os cálculos das alturas das chaminés associadas às 8 fontes fixas, de acordo 

com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de março. 

Relativamente às emissões difusas, o estudo refere existirem durante a fase de exploração, no 

entanto, não é referido o enquadramen

ao Plano de Gestão de Solventes. 

Face ao exposto, devem ser apresentados os seguintes elementos:

 

6.1.- Reformulação da caraterização da situação de referência e dos 

impactes cumulativos, para que seja 

estado da qualidade do ar na envolvente do projeto.
A qualidade do ar na área de implantação do Projeto foi caracterizada no que diz respeito aos 

registos históricos disponibilizados 

como a estação de referência pela sua tipologia (

Manuel Faria-Azurém, considerada como a estação de referência pela sua proximidade ao Projeto 

(dista ca. de 9 km),ambas incluída

os dados disponibilizados nesta

evidência as características da

Tabela 6.1: Características das
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Qualidade do ArQualidade do ArQualidade do ArQualidade do Ar    

No EIA, a caraterização da situação de referência é efetuada de uma forma muito genérica e 

superficial, sendo referido que as emissões das atividades industriais na área do estudo são 

importantes, no entanto, as mesmas não são identificadas nem quantificadas.  

É referido no estudo que a estação de medição da qualidade do ar mais próxima é a estação de 

Mindelo, do tipo “Suburbana”, contudo não é efetuada qualquer caracterização da qualidade do ar 

com base nos dados da mesma, não sendo possível aferir qual o estado da qualidade do ar na 

Na identificação dos impactes, na fase de exploração foram apresentados os resultados da primeira 

monitorização da fonte fixa “caldeira a biomassa”, no entanto tendo em conta o início do

funcionamento da caldeira (julho de 2016), a mesma já deveria ter sido efetuada durante o ano de 

N não tem conhecimento de quaisquer monitorizações associadas à empresa, assim 

como a monitorização apresentada não se encontra submetida no balc

Relativamente às restantes fontes fixas (de acordo com o EIA, a empresa tem 8 fontes fixas no total), 

não é claro se as mesmas se encontram já em funcionamento, ou se ainda se encontram em fase de 

s os cálculos das alturas das chaminés associadas às 8 fontes fixas, de acordo 

com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de março.  

Relativamente às emissões difusas, o estudo refere existirem durante a fase de exploração, no 

entanto, não é referido o enquadramento no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, referente 

ao Plano de Gestão de Solventes.  

Face ao exposto, devem ser apresentados os seguintes elementos: 

Reformulação da caraterização da situação de referência e dos 

impactes cumulativos, para que seja possível aferir acerca do 

estado da qualidade do ar na envolvente do projeto.
A qualidade do ar na área de implantação do Projeto foi caracterizada no que diz respeito aos 

registos históricos disponibilizados na estação denominada Mindelo-Vila do Conde, co

como a estação de referência pela sua tipologia (suburbana), e na estação denominada 

considerada como a estação de referência pela sua proximidade ao Projeto 

incluídas na Rede de Qualidade do Ar do Norte da CCDR

os dados disponibilizados nestas estaçõesnão incluem registos posteriores a 2015

evidência as características das estações selecionadas. 

s estações selecionadas 
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No EIA, a caraterização da situação de referência é efetuada de uma forma muito genérica e 

superficial, sendo referido que as emissões das atividades industriais na área do estudo são 

nem quantificadas.   

É referido no estudo que a estação de medição da qualidade do ar mais próxima é a estação de 

Mindelo, do tipo “Suburbana”, contudo não é efetuada qualquer caracterização da qualidade do ar 

el aferir qual o estado da qualidade do ar na 

Na identificação dos impactes, na fase de exploração foram apresentados os resultados da primeira 

monitorização da fonte fixa “caldeira a biomassa”, no entanto tendo em conta o início do 

funcionamento da caldeira (julho de 2016), a mesma já deveria ter sido efetuada durante o ano de 

N não tem conhecimento de quaisquer monitorizações associadas à empresa, assim 

como a monitorização apresentada não se encontra submetida no balcão eletrónico da CCDR-N. 

Relativamente às restantes fontes fixas (de acordo com o EIA, a empresa tem 8 fontes fixas no total), 

não é claro se as mesmas se encontram já em funcionamento, ou se ainda se encontram em fase de 

s os cálculos das alturas das chaminés associadas às 8 fontes fixas, de acordo 

Relativamente às emissões difusas, o estudo refere existirem durante a fase de exploração, no 

Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, referente 

Reformulação da caraterização da situação de referência e dos 

possível aferir acerca do 

estado da qualidade do ar na envolvente do projeto. 
A qualidade do ar na área de implantação do Projeto foi caracterizada no que diz respeito aos 

Vila do Conde, considerada 

na estação denominada Cónego Dr. 

considerada como a estação de referência pela sua proximidade ao Projeto 

do Ar do Norte da CCDR-N. De notar que 

não incluem registos posteriores a 2015. A Tabela 6.1 
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Estação 

Mindelo-Vila do Conde

Cónego Dr. Manuel Faria

Azurém 

 

6.1.1.- Ozono 

A Figura apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente ozono e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela estação de 

Mindelo-Vila de Conde no período 2010

de diminuição dos valores de concentração deste poluente com particular incidência no período 

2014-2015. 

Figura 6.1: Evolução dos valores de concentração do poluente ozono e do

dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo

2010-2015 

A estação de Cónego Dr. Manuel Faria
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Tipo de 

Ambiente 

Latitude / Longitude

Vila do Conde Suburbana 41º18N /8º43W`

Cónego Dr. Manuel Faria- Urbana 
41°26'59''/-8°17'47''

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente ozono e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela estação de 

Conde no período 2010-2015. Da análise destes dados observa

de diminuição dos valores de concentração deste poluente com particular incidência no período 

: Evolução dos valores de concentração do poluente ozono e do

dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo-

de Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém não apresenta valores para o poluente ozono.
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Latitude / Longitude Altitude 

41º18N /8º43W` 25 m 

8°17'47'' 185 m 

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente ozono e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela estação de 

2015. Da análise destes dados observa-se uma tendência 

de diminuição dos valores de concentração deste poluente com particular incidência no período 

 

: Evolução dos valores de concentração do poluente ozono e do número de excedências 

-Villa de Conde no período 

Azurém não apresenta valores para o poluente ozono. 
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6.1.2.- Dióxido de Enxofre

A Figura apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de enxofre e do 

número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente 

estação de Mindelo-Vila de Conde no período 2010

Figura 6.2: Evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de enxofre e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de 

no período 2010-2011 

A estação de Cónego Dr. Manuel Faria

enxofre. 

 

6.1.3.- Partículas 

A Figura  apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente Partículas < 10 µm (PM10) e 

do número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela 

estação de Mindelo-Vila de Conde no período 2010

tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente a partir de 2011.
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Dióxido de Enxofre 

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de enxofre e do 

número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente 

Vila de Conde no período 2010-2011. 

: Evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de enxofre e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de 

A estação de Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém não apresenta valores para o poluente 

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente Partículas < 10 µm (PM10) e 

do número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela 

Vila de Conde no período 2010-2015. Da análise destes dados observa

tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente a partir de 2011.
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apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de enxofre e do 

número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela 

 

: Evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de enxofre e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo-Villa de Conde 

Azurém não apresenta valores para o poluente dióxido de 

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente Partículas < 10 µm (PM10) e 

do número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela 

2015. Da análise destes dados observa-se uma 

tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente a partir de 2011. 
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Figura 6.3: Evolução dos valores de concentração do poluente PM10 e do número de 

limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo

2015 

A Figura 6.4 apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente 

excedências dos limites legais estabelecidos

Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém 

tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2006 exceto no ano 

de 2010. 

 

Figura 6.4: Evolução dos valores de concentração do poluente PM10 e do número de excedências dos 

limites legais estabelecidos monitorizado pela estação 

2004-2014 
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: Evolução dos valores de concentração do poluente PM10 e do número de 

limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo-Villa de Conde no período 2010

A Figura 6.4 apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela estação de 

Azurém no período 2004-2014. Da análise destes dados observa

tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2006 exceto no ano 

6.4: Evolução dos valores de concentração do poluente PM10 e do número de excedências dos 

limites legais estabelecidos monitorizado pela estação Cónego Dr. Manuel Faria
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: Evolução dos valores de concentração do poluente PM10 e do número de excedências dos 

Villa de Conde no período 2010-

A Figura 6.4 apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente PM10 e do número de 

para este poluente monitorizado pela estação de 

2014. Da análise destes dados observa-se uma 

tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2006 exceto no ano 

 

6.4: Evolução dos valores de concentração do poluente PM10 e do número de excedências dos 

Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém no período 
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6.1.4.- Monóxido de Carbono

A Figura apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do 

número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela 

estação de Mindelo-Vila de Conde no período 2010

Figura 6.5: Evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo

no período 2010-2011 

 

A Figura 6.6 apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e 

do número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela 

estação de Cónego Dr. Manuel Faria

observa-se uma tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2007.
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Monóxido de Carbono 

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do 

número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela 

Vila de Conde no período 2010-2011. 

: Evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e 

do número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela 

Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém no período 2004-2011. Da análise destes dados 

se uma tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2007.
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apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do 

número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela 

 

: Evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo-Villa de Conde 

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e 

do número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela 

2011. Da análise destes dados 

se uma tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2007. 
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Figura 6.6: Evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação 

Azurém no período 2004-2011

 

6.1.5.- Dióxido de Azoto

A Figura  apresenta a evolução dos valores de concentração do dióxido de azoto e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela estação de 

Mindelo-Vila de Conde no período 2010

nos valores de concentração deste poluente com particular incidência no período 2010

que em nenhuma circunstância foram ultrapassados os limiares de alerta à população.

Figura 6.7: Evolução dos valores de concentração do dióxido de azoto e do

dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo

2010-2015 

 

A Figura 6.8 apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de azoto e do 

número de excedências dos limi

estação de Cónego Dr. Manuel Faria

observa-se uma tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2011.
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: Evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do número de 

imites legais estabelecidos monitorizado pela estação 

2011 

Dióxido de Azoto 

ção dos valores de concentração do dióxido de azoto e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela estação de 

Vila de Conde no período 2010-2015. Da análise destes dados observa

nos valores de concentração deste poluente com particular incidência no período 2010

que em nenhuma circunstância foram ultrapassados os limiares de alerta à população.

: Evolução dos valores de concentração do dióxido de azoto e do

dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação de Mindelo-

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de azoto e do 

número de excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela 

Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém no período 2004-2014. Da análise destes dados 

se uma tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2011.
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: Evolução dos valores de concentração do poluente monóxido de carbono e do número de 

imites legais estabelecidos monitorizado pela estação Cónego Dr. Manuel Faria-

ção dos valores de concentração do dióxido de azoto e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizados pela estação de 

2015. Da análise destes dados observa-se uma estabilidade 

nos valores de concentração deste poluente com particular incidência no período 2010-2015 sendo 

que em nenhuma circunstância foram ultrapassados os limiares de alerta à população. 

 

: Evolução dos valores de concentração do dióxido de azoto e do número de excedências 

-Villa de Conde no período 

apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de azoto e do 

tes legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela 

2014. Da análise destes dados 

se uma tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente partir de 2011. 
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Figura 6.8: Evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de azoto e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação 

Azurém no período 2004-2014

 

6.1.6.- Benzeno 

A Figura 6.9 apresenta a evoluç

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela estação de 

Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém 

tendência de diminuição dos valores de concentração deste poluente com particular incidência no 

período 2012-2014. O valor limite obtido, não ultrapassou a concentração estabelecida na lei para a 

proteção da saúde humana. 
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: Evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de azoto e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação 

2014 

A Figura 6.9 apresenta a evolução dos valores de concentração do poluente benzeno e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos para este poluente monitorizado pela estação de 

Azurém no período 2007-2014. Da análise destes dados observa

ncia de diminuição dos valores de concentração deste poluente com particular incidência no 

2014. O valor limite obtido, não ultrapassou a concentração estabelecida na lei para a 

Figura 6.9: Evolução dos valores de concentração do poluente benzeno e do número de excedências 

dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação Cónego Dr. Manuel Faria
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: Evolução dos valores de concentração do poluente dióxido de azoto e do número de 

excedências dos limites legais estabelecidos monitorizado pela estação Cónego Dr. Manuel Faria-
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A estação de Mindelo/Vila do Conde 

 

6.1.7.- Síntese 

De uma forma geral conclui

Mindelo/Vila do Conde observa

particular nos anos de 2014 e 2015, com a concomi

para cada um dos poluentes. Ainda de acordo com a informação publicada sobre a caracterização da 

qualidade do ar do Porto Litoral, o índice de qualidade do ar foi classificado como ‘Muito Bom’ e 

‘Bom’ em 92% do ano (dados de 2

De uma forma geral conclui

deCónego Dr. Manuel Faria-

poluentes na atmosfera, em particular nos anos de 2006

redução do n.º de excedências impostos para cada um dos poluentes. Ainda de acordo com a 

informação publicada sobre a caracterização da qualidade do ar na zona Entre Douro e Minho, o 

índice de qualidade do ar foi classificado como ‘Bom

Perante o acima, e tendo em conta 

local, ii) as características da envolvente local

se que a nível dos impactos cumulativos se 

nenhuma interação negativa significativa. 

 

 

 

 

6.2.- Cálculos das alturas das chaminés das 8 fontes fixas referidas no 

projeto com respetiva denominação e características das mesmas
Os cálculos das alturas das chaminés das fontes fixas 

Anexos 6.2A e 6.2B destes esclarecimentos.

Relativamente à caldeira, e tendo em conta a Portaria n.º 263/2005 de 30 de Março, a altura da 

chaminé cumpre com o estipulado, conforme p

Chaminé da Caldeira (Anexo 6.

Relativamente às restantes 7 fontes fixas de emissão (Secadoras de fio por radiofrequência), 

avançamos que todas máquinas secadoras ali instaladas têm o mesmo modelo e es

mesmo processo, que consiste na “secagem do fio”, ou seja, na redução da humidade existente no 
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Mindelo/Vila do Conde não apresenta valores para o poluente 

De uma forma geral conclui-se que para os diferentes poluentes monitorizados pela estação de 

Mindelo/Vila do Conde observa-se uma diminuição nos níveis de concentração na atmosfera, em 

particular nos anos de 2014 e 2015, com a concomitante redução do n.º de excedências impostos 

para cada um dos poluentes. Ainda de acordo com a informação publicada sobre a caracterização da 

qualidade do ar do Porto Litoral, o índice de qualidade do ar foi classificado como ‘Muito Bom’ e 

‘Bom’ em 92% do ano (dados de 2015). 

De uma forma geral conclui-se que para os diferentes poluentes monitorizados pela estação 

-Azurém observa-se uma diminuição nos níveis de concentração de 

poluentes na atmosfera, em particular nos anos de 2006-2007 e 2010-

redução do n.º de excedências impostos para cada um dos poluentes. Ainda de acordo com a 

informação publicada sobre a caracterização da qualidade do ar na zona Entre Douro e Minho, o 

índice de qualidade do ar foi classificado como ‘Bom’. 

Perante o acima, e tendo em conta i) o impacto pouco significativo do Projeto sobre a qualidade do ar 

local, ii) as características da envolvente local, iii)a situação de referência do ambiente local

a nível dos impactos cumulativos se mantém atual a análise efetuada não sendo perspetivada 

nenhuma interação negativa significativa.  

Cálculos das alturas das chaminés das 8 fontes fixas referidas no 

projeto com respetiva denominação e características das mesmas
das chaminés das fontes fixas (caldeiras e secadores) 

destes esclarecimentos. 

e tendo em conta a Portaria n.º 263/2005 de 30 de Março, a altura da 

chaminé cumpre com o estipulado, conforme poderá ser visto no documento 

Anexo 6.2A). 

Relativamente às restantes 7 fontes fixas de emissão (Secadoras de fio por radiofrequência), 

avançamos que todas máquinas secadoras ali instaladas têm o mesmo modelo e es

mesmo processo, que consiste na “secagem do fio”, ou seja, na redução da humidade existente no 
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não apresenta valores para o poluente benzeno. 

se que para os diferentes poluentes monitorizados pela estação de 

se uma diminuição nos níveis de concentração na atmosfera, em 

o n.º de excedências impostos 

para cada um dos poluentes. Ainda de acordo com a informação publicada sobre a caracterização da 

qualidade do ar do Porto Litoral, o índice de qualidade do ar foi classificado como ‘Muito Bom’ e 

se que para os diferentes poluentes monitorizados pela estação 

se uma diminuição nos níveis de concentração de 

-2011, com a concomitante 

redução do n.º de excedências impostos para cada um dos poluentes. Ainda de acordo com a 

informação publicada sobre a caracterização da qualidade do ar na zona Entre Douro e Minho, o 

i) o impacto pouco significativo do Projeto sobre a qualidade do ar 

, iii)a situação de referência do ambiente local, avança-

análise efetuada não sendo perspetivada 

Cálculos das alturas das chaminés das 8 fontes fixas referidas no 

projeto com respetiva denominação e características das mesmas. 
(caldeiras e secadores) são apresentados nos 

e tendo em conta a Portaria n.º 263/2005 de 30 de Março, a altura da 

oderá ser visto no documento – Cálculo da Altura da 

Relativamente às restantes 7 fontes fixas de emissão (Secadoras de fio por radiofrequência), 

avançamos que todas máquinas secadoras ali instaladas têm o mesmo modelo e estão associadas ao 

mesmo processo, que consiste na “secagem do fio”, ou seja, na redução da humidade existente no 
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mesmo resultante do processo de lavagem; daqui resulta que o componente principal deste processo 

de secagem seja, quase em exclusivo, a água. M

acrescentado nenhum tipo de produto químico/solvente, sendo o objetivo final apenas e só a 

remoção do excesso de humidade contido no fio. 

Com base na monitorização efetuada (ver Anexo 6.

parâmetros COVT e PTS, estão abaixo do limite de quantificação das técnicas acreditas utilizadas na 

quantificação destes poluentes. Neste sentido

solicitada a dispensa das monitoriza

favorável, não se avançará para a correção das alturas das chaminés associadas a estas fontes. 

forma os requisitos para estas chaminés não s

pelas definições técnicas do fabricante do equipamento.

 

6.3.- Enquadramento no Decreto

referente ao Plano de Gestão de Solventes
A FACOL não está enquadrada 

atividade não consta na parte I e II Anexo VII do referido diploma.

 

6.4.- Monitorizações que se encontram em falta das fontes fixas que se 

encontram em funcionamento
As monitorizações das fontes fixas em falta

apresentadas nos Anexos 6.4 
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mesmo resultante do processo de lavagem; daqui resulta que o componente principal deste processo 

de secagem seja, quase em exclusivo, a água. Mais se acrescenta que nesta etapa, não é 

acrescentado nenhum tipo de produto químico/solvente, sendo o objetivo final apenas e só a 

remoção do excesso de humidade contido no fio.  

Com base na monitorização efetuada (ver Anexo 6.4) é possível constatar que 

parâmetros COVT e PTS, estão abaixo do limite de quantificação das técnicas acreditas utilizadas na 

quantificação destes poluentes. Neste sentido, e com base na monitorização supra referida,

solicitada a dispensa das monitorizações periódicas de todas estas fontes sendo que, com 

favorável, não se avançará para a correção das alturas das chaminés associadas a estas fontes. 

forma os requisitos para estas chaminés não serão enquadrados pela referida legislação mas a

pelas definições técnicas do fabricante do equipamento. 

Enquadramento no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, 

referente ao Plano de Gestão de Solventes. 
A FACOL não está enquadrada no Decreto – Lei n.º 127/2013 de 30 de Agosto, uma vez que a s

atividade não consta na parte I e II Anexo VII do referido diploma. 

Monitorizações que se encontram em falta das fontes fixas que se 

encontram em funcionamento. 
As monitorizações das fontes fixas em falta,assim como oscomprovativo

 destes esclarecimentos. 
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mesmo resultante do processo de lavagem; daqui resulta que o componente principal deste processo 

ais se acrescenta que nesta etapa, não é 

acrescentado nenhum tipo de produto químico/solvente, sendo o objetivo final apenas e só a 

) é possível constatar que as concentrações dos 

parâmetros COVT e PTS, estão abaixo do limite de quantificação das técnicas acreditas utilizadas na 

, e com base na monitorização supra referida, irá ser 

stas fontes sendo que, com o parecer 

favorável, não se avançará para a correção das alturas das chaminés associadas a estas fontes. Desta 

ão enquadrados pela referida legislação mas apenas 

Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, 

Lei n.º 127/2013 de 30 de Agosto, uma vez que a sua 

Monitorizações que se encontram em falta das fontes fixas que se 

comprovativos do seu registo,são 



    

Estudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte AmbientalEstudo de Impacte Ambiental

Pedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos AdicionaisPedido de Elementos Adicionais

 

© Copyright SIA 2018 

SIA – Soc. Inovação Ambiental, Lda – Rua Ló Ferreira, 281, Sala 2.7 

7.7.7.7.---- ResíduosResíduosResíduosResíduos    

O EIA indica genericamente que será dado cumprimento às disposições legais em vigor nas três fases 

do projeto nomeadamente na fase de construção, exploração e desativação. Contudo não especific

os planos de gestão a concretizar, as medidas de mitigação a adotar e o plano de monitorização a 

implementar.   

Face ao exposto, deverá ser aditada a seguinte informação:

 

7.1.- Concretizar o Programa de Gestão de Resíduos Perigosos e Não 

Perigosos e Resíduos 

implementar durante a fase de construção, propor adequadas 

medidas de mitigação dos impactes gerados e o plano de 

monitorização a implementar
 

Conforme solicitado apresenta

Perigosos e Resíduos de Construção e Demolição (RCD) a implementar durante a fase de construção

O presente plano tem como objetivo fundamental a promoção de condições que permitam a correta 

gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD

perigosidade, o recurso à triagem na origem, à reciclagem e outras formas de valorização e definição 

de metodologias de reutilização em obra de materiais resultantes das atividades gerais da mesma.

Pretende-se ainda definir as medidas estruturais e funcionais na implementação e exploração do 

estaleiro de obra, nomeadamente:

 Identificar os principais resíduos produzidos;

 Definir os locais e condições para armazenagem temporária de resíduos;

 Identificar as empresas licenciadas para a recolha e tratamento dos resíduos;

 Definir as ações de formação e sensibilização relacionada com a gestão de resíduos;

 Cumprir a legislação aplicável.

A metodologia e práticas a adotar ao logo da empreitada visam a:

 Minimização da produção e da perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização 

de materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo 

substâncias perigosas;

 Maximização da valorização de resíduos, designadamente por via da utilizaçã

reciclados e recicláveis;
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O EIA indica genericamente que será dado cumprimento às disposições legais em vigor nas três fases 

do projeto nomeadamente na fase de construção, exploração e desativação. Contudo não especific

os planos de gestão a concretizar, as medidas de mitigação a adotar e o plano de monitorização a 

Face ao exposto, deverá ser aditada a seguinte informação: 

Concretizar o Programa de Gestão de Resíduos Perigosos e Não 

Perigosos e Resíduos de Construção e Demolição (RCD) a 

implementar durante a fase de construção, propor adequadas 

medidas de mitigação dos impactes gerados e o plano de 

monitorização a implementar. 

Conforme solicitado apresenta-se de seguida o Programa de Gestão de Resíduos P

Perigosos e Resíduos de Construção e Demolição (RCD) a implementar durante a fase de construção

O presente plano tem como objetivo fundamental a promoção de condições que permitam a correta 

gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) que privilegiem a prevenção da produção e da 

perigosidade, o recurso à triagem na origem, à reciclagem e outras formas de valorização e definição 

de metodologias de reutilização em obra de materiais resultantes das atividades gerais da mesma.

ainda definir as medidas estruturais e funcionais na implementação e exploração do 

estaleiro de obra, nomeadamente: 

Identificar os principais resíduos produzidos; 

Definir os locais e condições para armazenagem temporária de resíduos;

as licenciadas para a recolha e tratamento dos resíduos;

Definir as ações de formação e sensibilização relacionada com a gestão de resíduos;

Cumprir a legislação aplicável. 

A metodologia e práticas a adotar ao logo da empreitada visam a: 

produção e da perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização 

de materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo 

substâncias perigosas; 

Maximização da valorização de resíduos, designadamente por via da utilizaçã

reciclados e recicláveis; 
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O EIA indica genericamente que será dado cumprimento às disposições legais em vigor nas três fases 

do projeto nomeadamente na fase de construção, exploração e desativação. Contudo não especifica 

os planos de gestão a concretizar, as medidas de mitigação a adotar e o plano de monitorização a 

Concretizar o Programa de Gestão de Resíduos Perigosos e Não 

de Construção e Demolição (RCD) a 

implementar durante a fase de construção, propor adequadas 

medidas de mitigação dos impactes gerados e o plano de 

Programa de Gestão de Resíduos Perigosos e Não 

Perigosos e Resíduos de Construção e Demolição (RCD) a implementar durante a fase de construção. 

O presente plano tem como objetivo fundamental a promoção de condições que permitam a correta 

) que privilegiem a prevenção da produção e da 

perigosidade, o recurso à triagem na origem, à reciclagem e outras formas de valorização e definição 

de metodologias de reutilização em obra de materiais resultantes das atividades gerais da mesma. 

ainda definir as medidas estruturais e funcionais na implementação e exploração do 

Definir os locais e condições para armazenagem temporária de resíduos; 

as licenciadas para a recolha e tratamento dos resíduos; 

Definir as ações de formação e sensibilização relacionada com a gestão de resíduos; 

produção e da perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização 

de materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo 

Maximização da valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais 
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 Preferência por métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação 

dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos;

 Reutilização de solos e rochas que

atividades de construção;

Numa primeira fase serão aplicadas práticas que minimizem a produção de resíduos, de reutilização 

de materiais e de incorporação de reciclados de RCD na Obra. 

de mitigação relativas à gestão de resíduosque deverão ser 

projeto de construção, elaborado em função d

infra-estrutura: 

 Deve ser assegurada a correta 

metálicos, entre outros), privilegiando a redução, reciclagem e valorização;

 Deve ser assegurado o armazenamento dos óleos e lubrificantes usados em contentores apropriados e o 

posterior envio para reciclagem e valorização destinatário autorizado;

 O envio de resíduos deve ser 

resíduos é acompanhado por uma guia de acompanhamento de resíduos devidamente preenchida 

acordo com a legislação em vigor;

 Não deverá ser efetuada, em caso algum, qualquer queima de resíduos ou entulhos a céu aberto;

 As operações de manutenção dos equipamentos e máquinas deverão ser 

forma a evitar derrames acidentais de 

 Os resíduos serão mantidos em obra o mínimo de tempo possível

operador de gestão licenciado.

 O transporte de resíduos, quando não perigosos, é efetuado pela obra, pelo destinatár

licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta deoutrem. Serão controlados todos os 

registos associados ao transporte.

No que refere à monitorização avança

gestão de resíduos que se encontram estruturados nos seguintes eixos:

 Minimização da Produção de Resíduos;

Além do impacte ambiental dos resíduos gerados, as matérias

custos de produção. Assim, desde sempre foram adot

aumentam a eficiência da sua utilização e diminuem a quantidade de resíduos gerados. Estas práticas vão 

desde o controlo de qualidade na receção, correto armazenamento de matérias

privilegiar a compra de matérias

economicamente viável, os processos, nomeadamente os de doseamento, têm sido automatizados. 

Exemplos são a mistura automática de corantes, alimentação automática no t

automática de cores. 

Existe um plano de manutenção preventiva dos equipamentos que previne fugas de matérias

avarias. 
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Preferência por métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação 

dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos;

Reutilização de solos e rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes das 

atividades de construção; 

Numa primeira fase serão aplicadas práticas que minimizem a produção de resíduos, de reutilização 

de materiais e de incorporação de reciclados de RCD na Obra. São seguidamente 

relativas à gestão de resíduosque deverão ser incluídas no caderno de encargos do 

aborado em função dos diferentes cenários atrás equacionados

Deve ser assegurada a correta gestão de outros resíduos sólidos produzidos na obra (plásticos, resíduos 

metálicos, entre outros), privilegiando a redução, reciclagem e valorização; 

Deve ser assegurado o armazenamento dos óleos e lubrificantes usados em contentores apropriados e o 

rior envio para reciclagem e valorização destinatário autorizado; 

O envio de resíduos deve ser efetuado para destinatários autorizados e garantido que o transporte de 

resíduos é acompanhado por uma guia de acompanhamento de resíduos devidamente preenchida 

acordo com a legislação em vigor; 

ada, em caso algum, qualquer queima de resíduos ou entulhos a céu aberto;

As operações de manutenção dos equipamentos e máquinas deverão ser efetu

acidentais de combustíveis e ou lubrificantes; 

Os resíduos serão mantidos em obra o mínimo de tempo possível até serem encaminhados 

operador de gestão licenciado. 

O transporte de resíduos, quando não perigosos, é efetuado pela obra, pelo destinatár

licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta deoutrem. Serão controlados todos os 

registos associados ao transporte. 

No que refere à monitorização avança-se o seguinte. A FACOL tem implementados procedimentos de 

ão de resíduos que se encontram estruturados nos seguintes eixos: 

Minimização da Produção de Resíduos; 

Além do impacte ambiental dos resíduos gerados, as matérias-primas têm um peso muito significativo nos 

custos de produção. Assim, desde sempre foram adotadas práticas de gestão de matérias

aumentam a eficiência da sua utilização e diminuem a quantidade de resíduos gerados. Estas práticas vão 

desde o controlo de qualidade na receção, correto armazenamento de matérias

ar a compra de matérias-primas a granel em detrimento das embaladas. Sempre que técnica e 

economicamente viável, os processos, nomeadamente os de doseamento, têm sido automatizados. 

Exemplos são a mistura automática de corantes, alimentação automática no t

Existe um plano de manutenção preventiva dos equipamentos que previne fugas de matérias

Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Projeto de Alteração do Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento 

Faria & Coelho LdaFaria & Coelho LdaFaria & Coelho LdaFaria & Coelho Lda    

Pág. 36 de 43 

Tel. +351 22 938 3535, Fax. +351 22 938 3534 

Preferência por métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação 

dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos; 

não contenham substâncias perigosas provenientes das 

Numa primeira fase serão aplicadas práticas que minimizem a produção de resíduos, de reutilização 

São seguidamente propostas medidas 

incluídas no caderno de encargos do 

os diferentes cenários atrás equacionados para essa 

gestão de outros resíduos sólidos produzidos na obra (plásticos, resíduos 

Deve ser assegurado o armazenamento dos óleos e lubrificantes usados em contentores apropriados e o 

ado para destinatários autorizados e garantido que o transporte de 

resíduos é acompanhado por uma guia de acompanhamento de resíduos devidamente preenchida e de 

ada, em caso algum, qualquer queima de resíduos ou entulhos a céu aberto; 

efetuadas em locais próprios de 

até serem encaminhados para um 

O transporte de resíduos, quando não perigosos, é efetuado pela obra, pelo destinatário,ou por empresas 

licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta deoutrem. Serão controlados todos os 

se o seguinte. A FACOL tem implementados procedimentos de 

primas têm um peso muito significativo nos 

adas práticas de gestão de matérias-primas que 

aumentam a eficiência da sua utilização e diminuem a quantidade de resíduos gerados. Estas práticas vão 

desde o controlo de qualidade na receção, correto armazenamento de matérias-primas e produtos e 

primas a granel em detrimento das embaladas. Sempre que técnica e 

economicamente viável, os processos, nomeadamente os de doseamento, têm sido automatizados. 

Exemplos são a mistura automática de corantes, alimentação automática no tingimento e combinação 

Existe um plano de manutenção preventiva dos equipamentos que previne fugas de matérias-primas e 
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Para que estas medidas sejam colocadas em prática com sucesso é dada formação aos operadores para 

melhoria no funcionamento das máquinas e sobre aspetos ambientais.

 Incremento da Valorização dos Resíduos Gerados

Após uma primeira separação no local onde são gerados, os resíduos são encaminhados para o local de 

armazenamento temporário onde são devidamente acon

por gestores de resíduos. 

Por último, a  formação dos operadores para a necessidade de reduzir desperdício e de separar 

corretamente os desperdícios gerados é, no nosso entender, essencial para o aumento da

resíduos gerados. 

 Correta Eliminação dos Resíduos Gerados

 

Após a triagem e armazenamento temporário dos resíduos em condições controladas, sempre que a 

reutilização dos materiais pela própria empresa não é viável, o seu encaminhamento é e

tendo em conta as seguintes prioridades:

 Gestor de Resíduos e Transportador Licenciados obrigatoriamente;

 Reciclagem, se possível com retorno do resíduo reciclado;

 Por último, eliminação.

O seu encaminhamento é efetuado de acordo com a legislação 

gestores de resíduos que, de alguma forma, valorizam/reciclam o resíduo. Por exemplo, todos os 

resíduos de base solventes orgânicos são encaminhados para um gestor de resíduos que se dedica à 

destilação, podendo ser vendidos

referido, após destilação volta à FACOL para ser novamente utilizado). Só em último caso, isto é, 

quando a sua valorização não é viável, estes são encaminhados para eliminação.

A gestão de resíduos está integrada na gestão global da empresa que privilegia o aumento da 

eficiência dos processos e um consumo de recursos sustentado. Mais se avança que serão registadas 

todas as quantidades de RCD gerados em obra. Para monitorização do seu desempenho a 

a empresa integra nos indicadores globais de gestão, indicadores específicos relativos a resíduos 

(nomeadamente resíduos gerados no processo e sua taxa de reincorporação, RCD), sendo definidos 

periodicamente objetivos de melhoria.

No que refere aos RCD em específico, à data de instrução do presente EIA, a fase de construção do 

Projeto encontra-se muito avançada. A gestão dos resíduos gerados durante esta fase foi efetuada 

de acordo com o legalmente estipulado salvaguardando:

 resíduos gerados, cuja gestão é responsabilidade da empresa subcontratada de acordo com o caderno de 

encargos; 

 resíduos gerados, cuja gestão é responsabilidade do Projeto de acordo com o caderno de encargos.
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Para que estas medidas sejam colocadas em prática com sucesso é dada formação aos operadores para 

no funcionamento das máquinas e sobre aspetos ambientais. 

Incremento da Valorização dos Resíduos Gerados 

Após uma primeira separação no local onde são gerados, os resíduos são encaminhados para o local de 

armazenamento temporário onde são devidamente acondicionados e identificados para posterior recolha 

Por último, a  formação dos operadores para a necessidade de reduzir desperdício e de separar 

corretamente os desperdícios gerados é, no nosso entender, essencial para o aumento da

Correta Eliminação dos Resíduos Gerados 

Após a triagem e armazenamento temporário dos resíduos em condições controladas, sempre que a 

reutilização dos materiais pela própria empresa não é viável, o seu encaminhamento é e

tendo em conta as seguintes prioridades: 

Gestor de Resíduos e Transportador Licenciados obrigatoriamente; 

Reciclagem, se possível com retorno do resíduo reciclado; 

Por último, eliminação. 

O seu encaminhamento é efetuado de acordo com a legislação em vigor e é dada preferência a 

gestores de resíduos que, de alguma forma, valorizam/reciclam o resíduo. Por exemplo, todos os 

resíduos de base solventes orgânicos são encaminhados para um gestor de resíduos que se dedica à 

destilação, podendo ser vendidos posteriormente (no caso do diluente de limpeza, tal como já 

referido, após destilação volta à FACOL para ser novamente utilizado). Só em último caso, isto é, 

quando a sua valorização não é viável, estes são encaminhados para eliminação.

os está integrada na gestão global da empresa que privilegia o aumento da 

eficiência dos processos e um consumo de recursos sustentado. Mais se avança que serão registadas 

todas as quantidades de RCD gerados em obra. Para monitorização do seu desempenho a 

a empresa integra nos indicadores globais de gestão, indicadores específicos relativos a resíduos 

(nomeadamente resíduos gerados no processo e sua taxa de reincorporação, RCD), sendo definidos 

periodicamente objetivos de melhoria. 

aos RCD em específico, à data de instrução do presente EIA, a fase de construção do 

se muito avançada. A gestão dos resíduos gerados durante esta fase foi efetuada 

de acordo com o legalmente estipulado salvaguardando: 

ja gestão é responsabilidade da empresa subcontratada de acordo com o caderno de 

resíduos gerados, cuja gestão é responsabilidade do Projeto de acordo com o caderno de encargos.
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Para que estas medidas sejam colocadas em prática com sucesso é dada formação aos operadores para 

Após uma primeira separação no local onde são gerados, os resíduos são encaminhados para o local de 

dicionados e identificados para posterior recolha 

Por último, a  formação dos operadores para a necessidade de reduzir desperdício e de separar 

corretamente os desperdícios gerados é, no nosso entender, essencial para o aumento da valorização dos 

Após a triagem e armazenamento temporário dos resíduos em condições controladas, sempre que a 

reutilização dos materiais pela própria empresa não é viável, o seu encaminhamento é efetuado 

em vigor e é dada preferência a 

gestores de resíduos que, de alguma forma, valorizam/reciclam o resíduo. Por exemplo, todos os 

resíduos de base solventes orgânicos são encaminhados para um gestor de resíduos que se dedica à 

posteriormente (no caso do diluente de limpeza, tal como já 

referido, após destilação volta à FACOL para ser novamente utilizado). Só em último caso, isto é, 

quando a sua valorização não é viável, estes são encaminhados para eliminação. 

os está integrada na gestão global da empresa que privilegia o aumento da 

eficiência dos processos e um consumo de recursos sustentado. Mais se avança que serão registadas 

todas as quantidades de RCD gerados em obra. Para monitorização do seu desempenho a este nível, 

a empresa integra nos indicadores globais de gestão, indicadores específicos relativos a resíduos 

(nomeadamente resíduos gerados no processo e sua taxa de reincorporação, RCD), sendo definidos 

aos RCD em específico, à data de instrução do presente EIA, a fase de construção do 

se muito avançada. A gestão dos resíduos gerados durante esta fase foi efetuada 

ja gestão é responsabilidade da empresa subcontratada de acordo com o caderno de 

resíduos gerados, cuja gestão é responsabilidade do Projeto de acordo com o caderno de encargos. 
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Independentemente, avança-

Projeto (Tabela 7.1).  

 

Tabela 7.1: Resíduos gerados durante a fase de construção do Projeto

ResíduoResíduoResíduoResíduo    

Embalagens de plástico 

Plástico 

Cartão 

Embalagens contaminadas 

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos

Embalagens de madeira 

Embalagens de plástico 

Cartão 

Plástico 

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (saibros)

Outros resíduos biodegradáveis (resíduos da

 

7.2.- Concretizar as ações do Programa de Gestão de Resíduos, propor 

adequadas medidas de mitigação dos impactes gerados e o 

respetivo plano de monitorização a implementar nas fases de 

exploração e desmantelamento. No caso do Cenário 3 

Desmobilização dos equipamentos e desmantelamento das 

infraestruturas existentes, prever o plano de gestão de RCD e 

respetiva monitorização
O Programa de Gestão de Resíduos implementado é aquele referido n

7.1 sendo que as medidas e planos de monitorização ali previstos se aplicarão a qualquer tipologia 

de resíduo gerada. 

Na fase de desmantelamento, mais concretamente aquela preconizada pelo Cenário 3, 

verificar-se o desmantelamento e demolição das infra

originará a produção de resíduos característicos das operações referidas. A 

tipologia dos resíduos esperados para a fase de 

infra-estruturas associadas ao 

Tabela 7.2: Resíduos gerados (previsão) durante a fase de Desativação das infra

Projeto (Cenário 3) 

ResíduosResíduosResíduosResíduos    
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-se a tipologia de resíduos gerados durante a fase de construção do 

: Resíduos gerados durante a fase de construção do Projeto 

de equipamentos elétricos e eletrónicos 

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (saibros) 

Outros resíduos biodegradáveis (resíduos da desmatação) 

Concretizar as ações do Programa de Gestão de Resíduos, propor 

adequadas medidas de mitigação dos impactes gerados e o 

respetivo plano de monitorização a implementar nas fases de 

exploração e desmantelamento. No caso do Cenário 3 

Desmobilização dos equipamentos e desmantelamento das 

infraestruturas existentes, prever o plano de gestão de RCD e 

respetiva monitorização. 
O Programa de Gestão de Resíduos implementado é aquele referido na resposta ao esclarecimento 

das e planos de monitorização ali previstos se aplicarão a qualquer tipologia 

Na fase de desmantelamento, mais concretamente aquela preconizada pelo Cenário 3, 

se o desmantelamento e demolição das infra-estruturas associ

originará a produção de resíduos característicos das operações referidas. A 

tipologia dos resíduos esperados para a fase de Desativação do Projeto, assumindo a demolição das 

estruturas associadas ao Projeto. 

Tabela 7.2: Resíduos gerados (previsão) durante a fase de Desativação das infra

Código LERCódigo LERCódigo LERCódigo LER    Medidas específicasMedidas específicasMedidas específicasMedidas específicas
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te a fase de construção do 

Código LERCódigo LERCódigo LERCódigo LER    

15 01 02 

20 01 39 

20 01 01 

15 01 10* 

16 02 14 

15 01 03 

15 01 02 

20 01 01 

15 01 03 

17 05 04 

20 02 03 

Concretizar as ações do Programa de Gestão de Resíduos, propor 

adequadas medidas de mitigação dos impactes gerados e o 

respetivo plano de monitorização a implementar nas fases de 

exploração e desmantelamento. No caso do Cenário 3 – 

Desmobilização dos equipamentos e desmantelamento das 

infraestruturas existentes, prever o plano de gestão de RCD e 

a resposta ao esclarecimento 

das e planos de monitorização ali previstos se aplicarão a qualquer tipologia 

Na fase de desmantelamento, mais concretamente aquela preconizada pelo Cenário 3, poderá 

estruturas associadas ao Projeto, o que 

originará a produção de resíduos característicos das operações referidas. A Tabela 7.2  apresenta a 

, assumindo a demolição das 

Tabela 7.2: Resíduos gerados (previsão) durante a fase de Desativação das infra-estruturas associadas ao 

Medidas específicasMedidas específicasMedidas específicasMedidas específicas    
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ResíduosResíduosResíduosResíduos    

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados 

de embalagens, recolhidos de embalagens, recolhidos de embalagens, recolhidos de embalagens, recolhidos separadamente)separadamente)separadamente)separadamente)

TijolosTijolosTijolosTijolos    

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 

materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06

VidroVidroVidroVidro    

PlásticoPlásticoPlásticoPlástico    

Alcatrão e produtos de alcatrãoAlcatrão e produtos de alcatrãoAlcatrão e produtos de alcatrãoAlcatrão e produtos de alcatrão    

Óleos usadosÓleos usadosÓleos usadosÓleos usados    

Cabos não abrangidos em 17 04 10Cabos não abrangidos em 17 04 10Cabos não abrangidos em 17 04 10Cabos não abrangidos em 17 04 10

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06

01 e 17 06 0301 e 17 06 0301 e 17 06 0301 e 17 06 03    

Mistura de resíduos de construção e demolição não Mistura de resíduos de construção e demolição não Mistura de resíduos de construção e demolição não Mistura de resíduos de construção e demolição não 

abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções 

recolhidas selectivamenterecolhidas selectivamenterecolhidas selectivamenterecolhidas selectivamente    

Resíduos biodegradáveisResíduos biodegradáveisResíduos biodegradáveisResíduos biodegradáveis    

PlásticoPlásticoPlásticoPlástico    

MetaisMetaisMetaisMetais    

 

Neste caso mais extremo serão mantidos os eixos implementados associados à correta gestão de 

resíduos, a saber: 

 Minimização da Produção de Resíduos;

 Incremento da Valorização dos Resíduos Gerados

 

Neste sentido, e em particular ao que refere ao

ali instalados, estes princípios orientadores deverão ser seguidos com o objetivo de estender o 

tempo útil de vida destes equipamentos através, por exemplo, da sua colocação em atividades 

económicas similares com o potencial

se avançar para a opção de desmantelamento serão aplicáveis as medidas de mitigação e planos de 

monitorização anteriormente avançados por forma a garantir a adequada e

gerados. 

No que refere aos RDC avança

empreitada visam a:  

 Minimização da produção e da perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e 

da utilização de materiais não suscetí

 Maximização da valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 

recicláveis; 
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Código LERCódigo LERCódigo LERCódigo LER    Medidas específicasMedidas específicasMedidas específicasMedidas específicas

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados 

separadamente)separadamente)separadamente)separadamente)    
15 01 00 Recolha e armazenamento selectivos

17 01 02 Recolha e armazenamento selectivos

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e     

materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06    
17 01 07 Recolha e armazenamento selectivos

17 02 02 Recolha e armazenamento selectivos

17 02 03 Recolha e armazenamento selectivos

17 03 03 (*) 

Recolha e armazenamento selectivos. 

Armazenamento de forma a evitar potenciais 

derrames e contaminações

13 02 08 (*) 

Recolha e armazenamento selectivos. 

Armazenamento de forma a evitar potenciais 

derrames e contaminações

Cabos não abrangidos em 17 04 10Cabos não abrangidos em 17 04 10Cabos não abrangidos em 17 04 10Cabos não abrangidos em 17 04 10    17 04 11 Recolha e armazenamento selectivos

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06        
17 06 04 Recolha e armazenamento selectivos

Mistura de resíduos de construção e demolição não Mistura de resíduos de construção e demolição não Mistura de resíduos de construção e demolição não Mistura de resíduos de construção e demolição não 

abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03    
17 09 04 Recolha e armazenamento selectivos

Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções Resíduos urbanos e equiparados, incluindo as fracções 
20 00 00 Recolha e armazenamento selectivos

20 01 02 Recolha e armazenamento selectivos

20 01 39 Recolha e armazenamento selectivos

20 01 40 Recolha e armazenamento selectivos

caso mais extremo serão mantidos os eixos implementados associados à correta gestão de 

Minimização da Produção de Resíduos; 

Incremento da Valorização dos Resíduos Gerados 

Neste sentido, e em particular ao que refere ao desmantelamento de toda a maquina e equipamentos 

ali instalados, estes princípios orientadores deverão ser seguidos com o objetivo de estender o 

tempo útil de vida destes equipamentos através, por exemplo, da sua colocação em atividades 

económicas similares com o potencial de poder gerar algum valor económico associado. Sempre que 

se avançar para a opção de desmantelamento serão aplicáveis as medidas de mitigação e planos de 

monitorização anteriormente avançados por forma a garantir a adequada e

No que refere aos RDC avança-se o seguinte. A metodologia e práticas a adotar ao logo da 

Minimização da produção e da perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e 

da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas; 

Maximização da valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 
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Medidas específicasMedidas específicasMedidas específicasMedidas específicas    

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos. 

Armazenamento de forma a evitar potenciais 

derrames e contaminações 

Recolha e armazenamento selectivos. 

Armazenamento de forma a evitar potenciais 

derrames e contaminações 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

Recolha e armazenamento selectivos 

caso mais extremo serão mantidos os eixos implementados associados à correta gestão de 

e toda a maquina e equipamentos 

ali instalados, estes princípios orientadores deverão ser seguidos com o objetivo de estender o 

tempo útil de vida destes equipamentos através, por exemplo, da sua colocação em atividades 

de poder gerar algum valor económico associado. Sempre que 

se avançar para a opção de desmantelamento serão aplicáveis as medidas de mitigação e planos de 

monitorização anteriormente avançados por forma a garantir a adequada eliminação dos resíduos 

se o seguinte. A metodologia e práticas a adotar ao logo da 

Minimização da produção e da perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e 

veis de originar RCD contendo substâncias perigosas;  

Maximização da valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e 
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 Preferência por métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplica

prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos;

De modo a garantir a reutilização de materiais e a qualidade dos reciclados sugere

implementação em obra de um sistema de acondicionamento adequado e 

que permita a gestão seletiva dos RCD, composto de contentores com capacidade suficiente para 

promover a triagem das principais fileiras de resíduos produzidos, nomeadamente ferros e madeiras. 

Os resíduos serão mantidos em obra o mín

aplicação em Obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja 

possível, procede-se ao encaminhamento dos mesmos para operador de gestão licenciado. O 

transporte de resíduos, quando

empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. Serão 

controlados todos os registos associados ao transporte.

Mais se avança que o processamento dos RCD g

inclui habitualmente quatro operações principais: triagem, redução primária, britagem e peneiração. 

A operação de triagem destina

plásticos, borrachas, madeiras, cartão e papel, metais e matéria orgânica), que prejudicam as 

características técnicas e ambientais do produto reciclado. Na operação de redução primária, os 

escombros sofrem uma redução das suas dimensões e procede

metálicos ainda existentes. A britagem pode desenvolver

das dimensões dos resíduos. Com a peneiração obtêm

granulometrias, de modo a contemplar as diferentes necess

Os RCD a reciclar serão armazenados separadamente em função da sua origem e dos seus 

constituintes principais. A utilização dos RCD em obra é feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis. Na ausência de 

especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil  (LNEC) com o 

objetivo de promover a reutilização
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Preferência por métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplica

prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos; 

De modo a garantir a reutilização de materiais e a qualidade dos reciclados sugere

implementação em obra de um sistema de acondicionamento adequado e 

iva dos RCD, composto de contentores com capacidade suficiente para 

promover a triagem das principais fileiras de resíduos produzidos, nomeadamente ferros e madeiras. 

Os resíduos serão mantidos em obra o mínimo de tempo possível. Quando se verifique que a 

aplicação em Obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja 

se ao encaminhamento dos mesmos para operador de gestão licenciado. O 

transporte de resíduos, quando não perigosos, é efetuado pela obra, pelo destinatário, ou por 

empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. Serão 

controlados todos os registos associados ao transporte. 

Mais se avança que o processamento dos RCD gerados pode ter lugar em centrais fixas ou móveis, e 

inclui habitualmente quatro operações principais: triagem, redução primária, britagem e peneiração. 

A operação de triagem destina-se a eliminar os componentes indesejáveis (por exemplo: gesso, 

borrachas, madeiras, cartão e papel, metais e matéria orgânica), que prejudicam as 

características técnicas e ambientais do produto reciclado. Na operação de redução primária, os 

escombros sofrem uma redução das suas dimensões e procede-se à remoção dos m

metálicos ainda existentes. A britagem pode desenvolver-se em duas fases com redução progressiva 

das dimensões dos resíduos. Com a peneiração obtêm-se um material classificado em diferentes 

granulometrias, de modo a contemplar as diferentes necessidades de aplicação.

Os RCD a reciclar serão armazenados separadamente em função da sua origem e dos seus 

constituintes principais. A utilização dos RCD em obra é feita em observância das normas técnicas 

nacionais e comunitárias aplicáveis. Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas as 

especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil  (LNEC) com o 

objetivo de promover a reutilização dos RCD gerados.  
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Preferência por métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicaçãodos princípios da 

De modo a garantir a reutilização de materiais e a qualidade dos reciclados sugere-se a 

implementação em obra de um sistema de acondicionamento adequado e devidamente assinalado 

iva dos RCD, composto de contentores com capacidade suficiente para 

promover a triagem das principais fileiras de resíduos produzidos, nomeadamente ferros e madeiras. 

imo de tempo possível. Quando se verifique que a 

aplicação em Obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja 

se ao encaminhamento dos mesmos para operador de gestão licenciado. O 

não perigosos, é efetuado pela obra, pelo destinatário, ou por 

empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. Serão 

erados pode ter lugar em centrais fixas ou móveis, e 

inclui habitualmente quatro operações principais: triagem, redução primária, britagem e peneiração. 

se a eliminar os componentes indesejáveis (por exemplo: gesso, 

borrachas, madeiras, cartão e papel, metais e matéria orgânica), que prejudicam as 

características técnicas e ambientais do produto reciclado. Na operação de redução primária, os 

se à remoção dos materiais 

se em duas fases com redução progressiva 

se um material classificado em diferentes 

idades de aplicação. 

Os RCD a reciclar serão armazenados separadamente em função da sua origem e dos seus 

constituintes principais. A utilização dos RCD em obra é feita em observância das normas técnicas 

normas técnicas aplicáveis, são observadas as 

especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil  (LNEC) com o 
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8.8.8.8.---- PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    

Partindo do facto de se tratar de um projeto de alt

deveria constar desde já desse mesmo projeto o projeto de integra

projeto de especialidade de um projeto de execu

Face ao exposto, deverá ser apresentado o seguin

 

8.1.- Projeto de Integra

em particular o PIP n

intervenção ao ní

igualmente interven

fachadas e soluçã

deverá incorporar todas as pe

cartográficas, que assistem a um projeto desta especialidade, e as 

mesmas deverão ser desenvolvidas a esc
Os elementos solicitados são apresentados no Anexo 8 destes esclarecimentos.
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Partindo do facto de se tratar de um projeto de alteração e, por essa via, de um projeto de execu

desse mesmo projeto o projeto de integração paisag

projeto de especialidade de um projeto de execução global. 

ser apresentado o seguinte elemento: 

Projeto de Integração Paisagística (PIP). Neste projeto de altera

em particular o PIP não deverá circunscrever-se 

o ao nível do espaço envolvente do edificado, mas prever 

igualmente intervenção específica ao nível do tratamento de 

ção global para a parte edificada.Neste sentido, o PIP 

incorporar todas as peças específicas, descritivas e 

ficas, que assistem a um projeto desta especialidade, e as 

o ser desenvolvidas a escala adequada.
Os elementos solicitados são apresentados no Anexo 8 destes esclarecimentos.
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o e, por essa via, de um projeto de execução, 

o paisagística (PIP), enquanto 

stica (PIP). Neste projeto de alteração 

se à apresentação de 

o envolvente do edificado, mas prever 

vel do tratamento de 

o global para a parte edificada.Neste sentido, o PIP 

ficas, descritivas e 

ficas, que assistem a um projeto desta especialidade, e as 

ala adequada. 
Os elementos solicitados são apresentados no Anexo 8 destes esclarecimentos. 
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9.9.9.9.---- Resumo Não Técnico Resumo Não Técnico Resumo Não Técnico Resumo Não Técnico 

Em relação aos aspetos de consulta pública (CP), e tendo em conta a apreciação da conformidade, 

após a análise efetuada ao RNT, considera

para abertura da CP, tendo como base a nota técnica “Critérios de Elaboração de resumos Não 

Técnicos” elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente” e os Critérios para a Fase de 

Conformidade em AIA, informação SEA n.º 10 de 18/02/2008. 

Sem prejuízo de incorporar a informação decorrente de eventuais solicitações no âmbito da 

apreciação dos vários fatores ambientais, o RNT deverá ser reformulado, de acordo com as 

considerações seguintes: 

9.1.- Quanto à descriçã

situação atual da unidade industrial, indicando ainda qual a atual 

capacidade instalada de produção
Os elementos solicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

destes esclarecimentos (ver pp. 

 

9.2.- Deverá ser apresentada uma breve descrição e caraterização da 

envolvente do projeto, com a indicação das povoações próximas, 

habitações dispersas eventualmente existentes, das atividades 

económicas e das acessibilidades
Os elementos solicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

destes esclarecimentos (ver pp. 4 e 5)

 

9.3.- Deverá ser apresentada informação relativamente ao tráfego, atual 

e previsto, aos acessos utilizados pelos fornecedores e para 

expedição dos produtos, bem como ao horário de trabalho
Os elementos solicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

destes esclarecimentos (ver pp. 
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Resumo Não Técnico Resumo Não Técnico Resumo Não Técnico Resumo Não Técnico ––––    RNTRNTRNTRNT    

Em relação aos aspetos de consulta pública (CP), e tendo em conta a apreciação da conformidade, 

após a análise efetuada ao RNT, considera-se que o mesmo não apresenta as condições necessárias 

para abertura da CP, tendo como base a nota técnica “Critérios de Elaboração de resumos Não 

Técnicos” elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente” e os Critérios para a Fase de 

ormação SEA n.º 10 de 18/02/2008.  

Sem prejuízo de incorporar a informação decorrente de eventuais solicitações no âmbito da 

apreciação dos vários fatores ambientais, o RNT deverá ser reformulado, de acordo com as 

Quanto à descrição do projeto deverá ser esclarecida qual a 

situação atual da unidade industrial, indicando ainda qual a atual 

capacidade instalada de produção. 
Os elementos solicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

pp. 7). 

Deverá ser apresentada uma breve descrição e caraterização da 

envolvente do projeto, com a indicação das povoações próximas, 

habitações dispersas eventualmente existentes, das atividades 

económicas e das acessibilidades. 
olicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

(ver pp. 4 e 5). 

Deverá ser apresentada informação relativamente ao tráfego, atual 

e previsto, aos acessos utilizados pelos fornecedores e para 

ção dos produtos, bem como ao horário de trabalho
Os elementos solicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

(ver pp. 12 e 16). 
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Em relação aos aspetos de consulta pública (CP), e tendo em conta a apreciação da conformidade, 

e que o mesmo não apresenta as condições necessárias 

para abertura da CP, tendo como base a nota técnica “Critérios de Elaboração de resumos Não 

Técnicos” elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente” e os Critérios para a Fase de 

Sem prejuízo de incorporar a informação decorrente de eventuais solicitações no âmbito da 

apreciação dos vários fatores ambientais, o RNT deverá ser reformulado, de acordo com as 

o do projeto deverá ser esclarecida qual a 

situação atual da unidade industrial, indicando ainda qual a atual 

Os elementos solicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

Deverá ser apresentada uma breve descrição e caraterização da 

envolvente do projeto, com a indicação das povoações próximas, 

habitações dispersas eventualmente existentes, das atividades 

olicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 

Deverá ser apresentada informação relativamente ao tráfego, atual 

e previsto, aos acessos utilizados pelos fornecedores e para 

ção dos produtos, bem como ao horário de trabalho. 
Os elementos solicitados foram atualizados na versão revista do RNT que se apresenta no Anexo 9 
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9.4.- Ficheiros (em formato Shapefile), com a localiza

georreferenciada da 

coordenadas ETRS_1989_TM06

utilização do sistema de Consulta P

AIA, através de uma plataforma eletr
Os ficheiros solicitados são apresentados no Anexo 9
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Ficheiros (em formato Shapefile), com a localiza

georreferenciada da área do projeto em avalia

coordenadas ETRS_1989_TM06-Portugal, tendo em vista a 

o do sistema de Consulta Pública dos procedimentos de 

s de uma plataforma eletrónica. 
apresentados no Anexo 9_Shapefile destes esclarecimentos. 
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Ficheiros (em formato Shapefile), com a localização e delimitação 

rea do projeto em avaliação, no sistema de 

Portugal, tendo em vista a 

blica dos procedimentos de 

destes esclarecimentos.  


