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1. Introdução 

A Clorosol, Comercio e Indústria de Detergentes, Ld.ª, ao abrigo do artigo 12º, do regime jurídico de Avaliação 
de Impacte Ambiental (RJAIA), definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, como proponente do projeto, apresentou à Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento do Norte (CCDRN), uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da “Unidade de produção de detergentes da Clorosol”. 

Dado que o estabelecimento industrial em causa se encontra abrangido pelo regime de prevenção de acidentes 
graves, ao abrigo do artigo 8 º, nº 1, alínea a), subalínea iii), a Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA, I.P.), pelo que a CCDRN reencaminhou o processo para esta entidade. 

A entidade licenciadora é a Direção Regional de Economia do Norte (DREN). 

A Proposta de Definição de Âmbito, acompanhada da respetiva Nota de Envio, deu entrada na APA, I.P. a 31 de 
dezembro de 2014, tendo o Proponente declarado não pretender a realização de consulta pública. Contudo, 
apenas em 3 de Fevereiro de 2015 deu entrada a informação necessária à adequada instrução do procedimento 
de avaliação, constituindo assim o dia 4 de fevereiro de 2015 a data de referência para início deste procedimento. 

O projeto encontra-se sujeito a AIA nos termos da alínea b), do nº 4, do Art.º 1º do diploma AIA, por se encontrar 
enquadrado na alínea a) do nº 6, do anexo II, onde se menciona o “tratamento de produtos intermediários e 

fabrico de produtos químicos ≥ 1250 t/ano de cap. de produção de substâncias ou misturas perigosas classificadas 

como tóxicas agudas categoria 1, 2 ou 3 ou perigosas para o ambiente aquático, perigo agudo categoria 1, ou 

perigo crónico categoria 1 ou 2, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008; ou misturas perigosas classificadas como muito tóxicas ou 

tóxicas ou perigosas para o ambiente com o símbolo «N» em conformidade com o Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 

de abril;”. 

Ao abrigo do Artigo 9º do RJAIA, foi nomeada a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas entidades 
a seguir identificadas, às quais foi atribuída a análise dos seguintes fatores ambientais/itens: 

- Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.) – Presidência da CA, Melhores Técnicas Disponíveis e 
Articulação com Licenciamento Ambiental, Ambiente Sonoro, Prevenção de Acidentes Graves, Consulta 
Pública e Recursos Hídricos;  

- Direção Geral do Património Cultural, I.P. (DGPC, I.P.) – Património; 

- Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.) – Hidrogeologia; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR/Norte) – Solos e Uso do solo, 
Fatores Biológicos e Ecológicos, Ordenamento do Território e condicionantes, Sócio economia e 
Qualidade do Ar;  

- Direção Regional de Economia do Norte – características técnicas do projeto; 

- Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) – Paisagem. 

Foram nomeados por estas entidades os seguintes representantes: 

- APA, I.P. (presidência da CA)   - Eng.ª Lúcia Desterro 

- APA, I.P. (consulta pública)   - Dr.ª Cristina Sobrinho 

- APA, I.P. (recursos hídricos)   - Engº Nuno Vidal 

- DGPC       - Dr.ª Alexandra Estorninho 

- CCDR/N      - Engª Andreia Cabral 

- DRE/N      - Engª Alexandra Nogueiro 

- LNEG, I.P.     - Dr.ª Ana Pereira 

- ISA/CEABN      - Arqº João Jorge 
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- APA, I.P. (prevenção de acidentes graves)  - Engª Isabel Rosmaninho  

- APA, I.P. (ambiente sonoro)   - Engª Margarida Guedes 

Não foi nomeado um representante para as matérias relativas à articulação com o regime das emissões 
industriais (REI), dado que a PDA não dispõe de elementos que permitam determinar o enquadramento da 
instalação no Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto (REI). Neste sentido foram solicitados elementos ao 
operador, com vista a concluir sobre a abrangência desta instalação pelo referido regime jurídico. Caso se conclua 
da abrangência desta instalação pelo referido regime jurídico, os elementos a integrar no EIA encontram-se 
descritos no capítulo 4.2.3 deste documento. 

 

2. Antecedentes e enquadramento do Projeto 

Como antecedentes a este processo, importa referir que o enquadramento do estabelecimento no Nível Inferior 
de Perigosidade (NIP) no âmbito do regime jurídico de prevenção de acidentes graves (RJPAG), definido pelo 
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2014, de 18 de março, foi comunicado 
ao Proponente, através da plataforma de licenciamento industrial (ofício APA, I.P. com a ref.ª S48937-201409, 
de 10.10.2014), no âmbito do processo REAI n.º 1294/2012. 

No referido ofício foi comunicado que a avaliação de compatibilidade de localização prevista no Decreto-Lei n.º 
254/2007, de 12 de julho, na sua atual redação, deveria fazer parte integrante do EIA a sujeitar a avaliação e que 
a Autoridade de AIA seria a APA, I.P. atendendo a que o estabelecimento se encontra abrangido pelo regime 
jurídico de prevenção de acidentes graves (RJPAG), e de acordo com o disposto no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), 
subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

 

Após ter dado entrado na APA, I.P. a PDA em avaliação, e por se ter verificado que a mesma não refletia o teor 
do referido ofício, foi efetuada uma reunião com o Proponente do projeto, em 12 de janeiro de 2015, na 
sequência da qual este reconheceu, através de ofício que deu entrada na APA, I.P. em 3 de fevereiro de 2015, o 
seu conhecimento sobre o enquadramento do estabelecimento no âmbito do RJPAG e a consequente 
determinação da autoridade de AIA (APA, I.P. e não CCDRN). Após a entrada da referida informação, foi 
determinado que se encontravam reunidas as condições para se proceder à instrução do procedimento de 
avaliação da PDA. 

No decurso da avaliação da PDA a APA, I.P. considerou necessário proceder à análise do enquadramento do 
projeto numa ou mais atividades constantes do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, relativo 
ao regime de emissões industriais (REI), e no Regime Europeu de Emissões e Transferência de poluentes (PRTR). 
De acordo com os termos de definição constantes do Anexo I do referido diploma, a categoria 4 é aplicável a 
instalações que desenvolvem atividades de “produção em quantidade industrial” por “transformação química” 
(reação química), das quais resulta o fabrico das substâncias ou grupos de substâncias enquadráveis nas sub-
categorias 4.1 a 4.6 desse Anexo, pelo que foi solicitado que fosse apresentada evidência clara sobre a existência 
ou não de reação química associada a cada um dos processos desenvolvidos na instalação. 

Dos antecedentes do projeto, importa destacar que a PDA esclarece que em 2012, no âmbito do processo de 
licenciamento industrial, se constatou a necessidade do projeto ser submetido a AIA, dado que “a capacidade de 
produção de lixívia havia já ultrapassado largamente as 1250 t/ano” (limiar estabelecido para esta tipologia no 
Anexo II, n.º 6, alínea a) do RJAIA). Saliente-se que a atual capacidade da referida produção do estabelecimento 
industrial é de 26 000 t/ano. 

 

3. Objetivos, justificação e descrição do Projeto 

A Clorosol, Ld.ª é uma empresa constituída desde abril de 1992 localizada na Zona Industrial do Salgueiro, Rua 1, 
nº 54, em Mouquim (União das Freguesias de Lemelhe, Mouquim e Jesufrei), no concelho de Vila Nova de 
Famalicão. 

A referida unidade industrial tem como objetivo a produção de lixívia (de diversas concentrações), de uma gama 
de produtos auto (champô, anticongelante e limpa vidros), além de diversas gamas de produtos de higiene e de 
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limpeza (lava-tudo, amaciadores, detergente de louça manual, água perfumada e lixívia delicada). O 
estabelecimento industrial inclui também unidades de produção de embalagens e tampas em plástico.  

Verifica-se que a unidade inclui os seguintes setores: 

 . Setor de produção / engarrafamento de detergentes; 

 . Setor de produção de embalagens (por extrusão) e de tampas de plástico (por injeção). 

A sua atividade económica encontra-se atualmente classificada em: 

. Fabricação de produtos de limpeza, polimento e proteção (CAE 20412); 

. Fabricação embalagens de plástico (CAE 22220). 

Segundo a PDA, com o crescimento da procura foi necessário aumentar a aquisição de matérias-primas e 
aumentar a quantidade e qualidade das matérias-primas e produtos armazenados, pelo que a Clorosol, nos 
últimos anos, investiu na modernização das suas instalações, aumentando a sua capacidade produtiva. 

Verifica-se assim que a ampliação está já concretizada (as obras decorreram entre outubro de 2009 e agosto de 
2010) e em funcionamento, pelo que «o EIA será desenvolvido num momento em que o edificado, as 

infraestruturas e os equipamentos produtivos já estão implantados no terrenos e se encontram em 

funcionamento», e “as características naturais do terreno e da própria situação ambiental de referência foram já 

alteradas”. 

A atividade industrial desenvolvida implica o armazenamento e consumo de matérias-primas não perigosas 
(polietileno, corantes e cloreto de sódio) e de diversas matérias-primas perigosas, conforme consta no quadro 
seguinte, das quais se destaca, pelo volume envolvido, o hipoclorito de sódio. 
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(fonte: PDA) 

Quadro 1. - Capacidade de armazenamento e consumo anual de matérias-primas perigosas (2011-2013) 

 

De acordo com a PDA, a unidade industrial é constituída por um edifício único com uma área de implantação de 
2 856,30 m2, implantado num terreno com uma área de 6 000 m2. No logradouro das instalações estão instalados 
2 tanques (com 30 m3 de capacidade cada), destinados à armazenagem de hipoclorito de sódio, 3 tanques de 10 
m3 para armazenamento de água desmineralizada, 4 tanques (três com capacidade de 10 000 l e um de 6 500 l 
de capacidade), um misturador em inox com capacidade de 7 500 l e um misturador em metal com capacidade 
de 10 000 l. Existem ainda 6 tanques suplementares, destinados à produção dos diversos detergentes. Junto ao 
setor de extrusão existe um armazém de polietileno e o parque de resíduos. 

A PDA refere que a “produção de lotes de produtos químicos (…) decorre na zona traseira do pavilhão principal, 

em reservatórios de diversas capacidades”, e que, posteriormente, o produto fabricado é bombeado para o setor 
de enchimento através de tubagens em plástico. 

Na PDA é mencionada a existência de 13 processos de fabrico, apresentados de forma incipiente, embora tenham 
sido anexados os respetivos diagramas de fabrico. 

Na produção de embalagens e respetivas tampas são utilizadas uma unidade de injeção, sete unidades de 
extrusão e duas unidades de refrigeração. 
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A água para uso industrial é proveniente de dois furos, sendo alvo de um processo de tratamento antes do seu 
armazenamento. Entre 2012 e 2013 registou-se um grande aumento do consumo de água para uso industrial (de 
12 700 m3 para 31 701m3). Para uso doméstico, a origem da água é a rede pública. 

No que se refere ao sistema de recolha, tratamento e destino final das águas residuais e pluviais geradas nas 
instalações, a situação é a seguinte: 

. Águas residuais industriais, resultantes das operações de lavagem das máquinas da linha produtiva - 
encaminhadas para uma cisterna estanque e posteriormente reutilizadas no processo produtivo. As lamas 
resultantes são encaminhadas para operador de resíduos devidamente licenciado. 

. Águas residuais do tipo domésticas, provenientes da área social - encaminhadas para fossa séptica e 
órgão complementar de tratamento (poço absorvente /recolha por serviços camarários). 

. Águas pluviais recolhidas dos telhados e pavimentos por rede coletora própria - encaminhadas para uma 
valeta adjacente à via de acesso à Clorosol. 

O ruído emitido pela Clorosol tem origem no tráfego rodoviário e no funcionamento dos diversos equipamentos 
destacando-se os 4 moinhos que trituram material plástico e as 7 unidades de extrusão destinadas à produção 
de embalagens. 

A unidade emprega 43 funcionários e labora de segunda a sexta-feira; a unidade de “fabricação de produtos 

químicos e enchimento de embalagens plásticas” labora entre as 8h30m e as 18h, enquanto as unidades de 
“Produção de embalagens plásticas” laboram 24 horas por dia (3 turnos diários). 

 

3.1. Principais ações do projeto 

Dado que o projeto já está em exploração, a PDA refere que os impactes estão associados à sua operação diária 
no que se prende com a produção de embalagens e detergentes. Assim, como ações suscetíveis de causar 
impactes ambientais são identificados o tráfego rodoviário associado ao transporte de matérias-primas e à 
expedição dos produtos, a produção de embalagens, com emissão de ruído e produção de resíduos, e a produção 
das diferentes gamas de produtos, que implica a emissão de ruído, o consumo de água e a produção de efluentes 
e resíduos. A PDA refere que as únicas fontes de emissão gasosas são as inerentes ao tráfego rodoviário. 

Destacam-se assim a emissão de efluentes líquidos, a emissão de ruído e a produção de resíduos. 

Não é identificada qualquer nova previsão de expansão da unidade industrial. 

O Proponente salienta que não é expectável a desativação da unidade num horizonte temporal facilmente 
alcançável à escala da avaliação de impactes, pelo que não são identificadas as ações associadas a esta fase. No 
entanto, é referido que no EIA será apresentado o procedimento a ter em conta em caso de desativação. 

 

3.2. Descrição Sumária da área de implantação do projeto 

A unidade industrial encontra-se instalada numa área identificada como “zona industrial do Salgueiro”, muito 
incipiente e fragmentada/desordenada. A referida zona é delimitada por zonas habitacionais, verificando-se que 
o uso dominante da área envolvente é o uso agrícola (embora o coberto arbóreo de eucaliptos marque forte 
presença) e que os recetores sensíveis mais próximos (habitações) se localizam a menos de 100 m. A unidade 
industrial localiza-se num extremo da referida área industrial. 

 



Parecer CA 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Unidade de Produção de Detergentes da Clorosol 

Proposta de Definição de Âmbito (PDA nº 187) 
Março 2015 

6 

 

Figura 1. - Imagem da aérea da envolvente à Clorosol (fonte: PDA) 

 

Segundo o Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão, o estabelecimento industrial da Clorosol implanta-
se na classe de “Espaços Industriais”. Em termos de servidões e equipamentos, verifica-se que o projeto não 
afeta áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), nem qualquer 
equipamento ou infraestrutura. 

A área na qual se localiza o projeto não se encontra abrangida por nenhuma das áreas sensíveis enumeradas no 
Diploma AIA. 

Destaque-se que área envolvente configura ainda uma paisagem tipicamente minhota, com solares e quintas 
ligadas à produção vinícola e agrícola com interesse paisagístico relevante, destacando-se entre estas, a Quinta 
da Costa e Solar, a Quinta de Travassos e a Quinta de Tarrio, que se encontra inclusive exposta (visualmente) à 
área industrial. 

 

4. Apreciação da Proposta de Definição de Âmbito 

Dado que a Definição do Âmbito pretende facilitar o adequado planeamento e o estabelecimento dos termos de 
referência do EIA, a presente apreciação pretende verificar a consistência da PDA apresentada, em termos de 
estrutura e conteúdo, tendo como referencial o disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e na 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 
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Importa destacar previamente que a AIA deve intervir no planeamento, projeto, construção, 
operação/exploração e desativação dos empreendimentos, constituindo um instrumento privilegiado para a 
análise integrada dos impactes do projeto sobre o ambiente e um instrumento de carácter preventivo da política 
do ambiente. 

Quando a AIA: 

. decorre numa fase prévia do projeto, e acompanha o seu desenvolvimento; 

. contempla alternativas (nomeadamente de localização, dimensão, processo, tecnologia, matéria prima); 

. incorpora a opinião do público afetado, 

permite que o projeto a submeter a licenciamento seja já dotado de condições/medidas que evitem ou 
minimizem os impactes, constituindo um apoio a uma tomada de decisão fundamentada sobre os projetos. 

Contudo, dado que o projeto está já em funcionamento e sendo assumido que a sujeição a procedimento de AIA 
decorre do necessário processo de regularização do licenciamento industrial e da entrada em vigor do 
Regulamento n.º 1272/2008, de 16 de dezembro1, verifica-se que não é possível a concretização integral dos 
objetivos inerentes à AIA, nomeadamente a seleção de uma adequada alternativa (de localização, de processo) 
e a integração da opinião do público afetado numa fase prévia à execução do projeto. 

Sendo explicitamente assumido que o projeto está já construído e em funcionamento, seria expectável que a 
proposta de definição do âmbito fosse rigorosa e adaptada ao caso concreto, incluindo uma clara identificação 
das características do projeto e dos impactes ambientais, que permitisse uma deliberação eficaz por parte da 
comissão de avaliação, tendo presente o objetivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do projeto, e o 
seu desenvolvimento muito direcionado para a situação que já ocorre. Contudo, verifica-se que alguns aspetos 
relevantes, como o tráfego gerado, as condições de armazenamento das matérias-primas, as reações que 
ocorrem nos diversos processos de fabrico, os níveis de ruído e as principais linhas de água existentes na 
envolvente próxima, não são identificados, não permitindo assim uma maior especificação dos aspetos a 
desenvolver no EIA, e/ou a exclusão da necessidade de desenvolver alguns fatores ambientais. 

Um aspeto relevante que não se traduziu nas metodologias apresentadas diz respeito à definição da área de 
estudo para os vários fatores ambientais em avaliação no EIA, a qual terá que ter em consideração que os efeitos 
quer positivos quer negativos do projeto poderão ter vários níveis de incidência, local e regional, de acordo com 
o fator em análise. 

Verifica-se que a PDA não explicita as metodologias específicas de avaliação de impactes que serão adotadas 
para cada fator ambiental, identificando apenas os critérios de avaliação da significância. Considerando que o 
objetivo fundamental do EIA será a identificação e avaliação dos impactes do projeto, considera-se esta lacuna 
significativa. 

Refira-se ainda que a PDA não permite identificar a relevância da avaliação dos impactes cumulativos do projeto 
com os projetos existentes e/ou previstos na área envolvente, os quais não são identificados. 

Quanto à Análise de Risco, que não consta da PDA, considera-se a mesma de grande importância, dadas as 
características específicas do projeto (presença de diversas substâncias perigosas), e o seu enquadramento no 
RPAG. 

Face ao estabelecido no RJAIA, considera-se que em termos estruturais a PDA cumpre o estabelecido. Contudo, 
no que respeita ao conteúdo, verifica-se que a PDA apresenta lacunas significativas em capítulos relevantes, 
nomeadamente na descrição do projeto, conforme já referido, na identificação das relações entre os potenciais 
impactes negativos e os fatores ambientais, e nas propostas metodológicas de avaliação de impactes. 

Face às condicionantes e limitações referidas, decorrentes do projeto estar já em funcionamento pretende-se:  

. A identificação, nesta fase, das questões relevantes, face à tipologia do projeto em causa. 

                                                           
1 Regulamento n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas (Regulamento CLP). 
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. A identificação da informação a constar no EIA para posterior apreciação, em sede de procedimento de 
AIA, de forma a que seja suficiente e adequada. 

Não se justifica assim o desenvolvimento aprofundado de alternativas de localização nem a avaliação dos 
impactes inerentes à fase de construção. 

 

4.1. Aspetos Globais 

O EIA deve constituir um documento autónomo, apresentando toda a informação relevante de uma forma clara 
e acessível, tendo em consideração o previsto no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e as 
normas técnicas para a sua estrutura, constantes do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.  

A informação complementar deve ser apresentada em anexos, devendo os aspetos relevantes da mesma serem 
integrados no relatório síntese. 

O EIA deve apresentar cartografia a uma escala adequada à fase de projeto (Projeto de Execução), atualizada, 
com legendas claras e explícitas, para que a informação disponibilizada seja percetível e facilmente legível. 

A informação a apresentar, para os diferentes fatores ambientais embora deva permitir um adequado 
enquadramento, deve desenvolver os aspetos específicos inerentes à área específica do projeto. 

Considera-se fundamentado que o EIA não desenvolva os fatores ambientais solos e capacidade de uso, e 
património. 

As diferentes unidades de produção do estabelecimento industrial não devem ser consideradas “projectos 

associados”, conforme consta da PDA, mas sim como parte integrante do projeto. 

O Quadro 4.3 – Relação dos potenciais impactes negativos com os fatores alvo de caracterização, é 
manifestamente incompleto: apenas identifica algumas das relações dos impactes com os fatores ambientais, 
existindo muitas outras interações que devem ser consideradas. 

Não se considera adequada a afirmação da PDA segundo a qual “não se perspetiva a ocorrência de impactes 

sobre um conjunto elevado de componentes” dado que o projeto se instalou num espaço de usos industrial 
devidamente planeado, uma vez que se verifica a ocorrência de diversas habitações na envolvente próxima. 

Tendo em consideração que o projeto está já implementado e em pleno funcionamento, entende-se não fazer 
sentido utilizar a expressão/conceito “impactes potenciais”, já que os impactes a identificar, avaliar e 
eventualmente a minimizar ou potenciar são concretos e efetivos, pelo que o EIA deve reportar-se aos impactes 
reais da totalidade do estabelecimento. 

As medidas de minimização, a apresentar no EIA, devem ser concretas e acompanhadas do respetivo projeto, 
sempre que se justifique, de forma a permitir a avaliação da sua eficácia e a sua implementação. 

No que se reporta aos Programas de monitorização, verifica-se que a PDA é sucinta; tendo em conta a natureza 
do projeto, e o facto de existir risco de fuga ou derrame acidental de substâncias perigosas, não se considera 
adequada a afirmação “poderão, ou não, ser propostos programas de monitorização”. 

Em relação às entidades a consultar propostas na PDA considera-se que, dadas as características específicas do 
projeto, deve ser também consultada a Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

No que se refere à Consulta Pública, o EIA a apresentar deve contemplar a auscultação dos interessados face ao 
projeto, incluindo a descrição da metodologia adotada, as dificuldades encontradas na sua aplicação e a 
apresentação e discussão dos resultados obtidos. 

O Resumo Não Técnico (RNT), que constitui uma das peças do EIA, deve sumarizar e traduzir em linguagem não 
técnica seu conteúdo, tornando este documento mais acessível a um grupo alargado de interessados.  

O RNT é um documento essencial na Participação Pública em processos de AIA, sendo fundamental que seja 
preparado com rigor e simplicidade, de dimensão reduzida e leitura acessível, mas suficientemente completo. 
Deve ser elaborado tendo em consideração o estipulado no Anexo III da Portaria nº330/2001, de 2 de abril, e de 
acordo com os requisitos estabelecidos nos “Critérios de Boa Prática para a elaboração e avaliação de Resumos 
Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” APAI/APA, 2008 (disponível para consulta no site da APA,I.P.). 
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Na PDA é referido que «de acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, a Autoridade de AIA é a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte». Tendo em consideração que o 
estabelecimento industrial em causa está abrangido pelo regime jurídico de prevenção de acidentes graves 
(RJPAG), a Autoridade de AIA deste projeto é a APA, I.P., conforme já exposto, pelo que o EIA deve incluir esta 
referência já corrigida. 

Sem prejuízo de o EIA ter que contemplar o previsto no Anexo V do regime jurídico de AIA e o previsto no Anexo 
II da Portaria 330/2001, de 2 de abril, apresentam-se de seguida algumas considerações sobre os vários capítulos 
do EIA, as quais, face aos elementos disponibilizados na PDA, se poderão considerar para alguns aspetos 
genéricas, mas que devem ser tidas em consideração na elaboração do EIA, para além da informação prevista na 
PDA em análise, e do referido ao longo deste Parecer. 

Saliente-se que, face ao reduzido nível de desenvolvimento da PDA, é necessário ressalvar que pode ser 
necessário desenvolver outra informação, além da referida na PDA e na apreciação efetuada, constante do 
presente documento. 

 

4.2. Aspetos Específicos 

4.2.1. Antecedentes 

Devem ser mencionados, de forma sintética, todos os antecedentes do projeto, indicando nomeadamente as 
alterações verificadas nas áreas ocupadas, nas capacidades instaladas e nos produtos produzidos, apresentando 
os pontos de situação das respetivas licenças emitidas. Deve ser apresentada uma descrição sumária dos aspetos 
que conduziram à situação atual, incluindo a descrição de eventuais soluções ponderadas em fases anteriores, e 
os principais fundamentos para rejeição/seleção das mesmas, acompanhada de cartografia a escala adequada. 

Para além dos antecedentes do projeto deve também, no âmbito dos antecedentes do EIA, fazer-se referência 
às questões relativas ao presente procedimento de definição de âmbito. 

 

4.2.2. Enquadramento, Justificação e Objetivos do Projeto 

Em termos globais, deve ser apresentada informação atualizada, objetiva e direcionada para a avaliação 
ambiental do Projeto, a qual deve incluir: 

. Enquadramento do projeto face aos Instrumentos de Gestão do Território e às principais condicionantes 
existentes. 

. Identificação das áreas sensíveis (na definição do regime jurídico de AIA) situadas na área de influência 
do Projeto acompanhada da respetiva cartografia. 

. Fundamentação para a localização, dimensão, e características adotadas na instalação. 

. Identificação dos aspetos relativos à situação existente que justificam a capacidade atual da instalação. 

. Identificação das unidades industriais localizadas na envolvente do projeto. 

. Identificação dos mercados atuais e perspetivados. 

. Identificação de novas matérias-primas, novos produtos ou novos processos de fabrico perspetivados. 

 

4.2.3. Descrição do Projeto 

Para o capítulo da descrição do projeto deve dar-se cumprimento aos pontos 1 e 3 do Anexo V do RJAIA, e os 
aspetos do ponto III do Anexo II da Portaria atrás mencionada, que não respeitem a alternativas. Na elaboração 
deste capítulo do EIA, deve ainda ser tida em consideração a apreciação a seguir desenvolvida. 

Embora sejam apresentadas as caraterísticas físicas do projeto e as listas das principais ações ou atividades do 
projeto e dos principais tipos de materiais e de energia, considera-se que a descrição do processo produtivo não 
se encontra suficientemente sistematizada. A título de exemplo, é referido que a “produção de lixívias consiste 
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apenas na diluição de hipoclorito de sódio mediante um adequado doseamento, que procede o enchimento das 

garrafas de plástico”, não sendo explicitadas as reações envolvidas na produção dos diversos produtos. 

Destaque-se também o facto de não serem adequadamente caracterizadas as condições de armazenamento de 
diversos produtos, incluindo matérias-primas perigosas. 

A descrição do projeto deve ser desenvolvida integrando ainda os seguintes aspetos: 

. Descrição detalhada das atividade, listagem e especificação dos processos tecnológicos/operações 
unitárias envolvidos, acompanhada de diagrama descritivo da(s) atividade(s) desenvolvida(s), balanço de 
massas com as entradas de matérias-primas, produtos intermédios e subsidiários e saídas de produtos, 
quando aplicável. 

. Locais de produção de emissões gasosas, efluentes líquidos, resíduos e ruído. 

. Apresentação dos cálculos explicativos relativos à capacidade instalada máxima considerando uma 
laboração de 365 dias por ano, 24 horas por dia.2  

. Caraterização de todas as «substâncias perigosas» presentes no estabelecimento, na aceção do Decreto-
Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, incluindo o inventário, a caracterização do equipamento onde estão 
presentes e condições de pressão e temperatura da armazenagem/processo, volumes envolvidos e a 
respetiva localização no estabelecimento. 

. Descrição das atividades que envolvam «substâncias perigosas», incluindo também as relacionadas com 
a movimentação dentro do estabelecimento. 

. Caracterização dos sistemas de segurança existentes para contenção de fugas/derrames, indicando os 
equipamentos a que estão afetos, capacidades de contenção, caraterísticas construtivas, 
impermeabilização e rede de drenagem associada. 

. Informação relativa às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) eventualmente aplicáveis à instalação face 
ao disposto nos Documentos de Referência sobre Melhores Técnicas Disponíveis (BREF)3, caso se conclua 
que a instalação é abrangida pelo Anexo I do capítulo II do REI. Na análise a efetuar deve ser apresentado, 
de uma forma completa e detalhada, o ponto de situação da instalação face às MTD preconizadas nos 
documentos eventualmente aplicáveis, evidenciando a aproximação aos Valores de Emissão Associados 
(VEA) às MTD. Em particular os elementos a apresentar devem incluir a identificação das MTD a 
implementar na instalação, assim como a identificação das MTD eventualmente não aplicáveis, incluindo 
a fundamentação desse facto, tomando por base, entre outros aspetos, as especificidades técnicas dos 
processos desenvolvidos, dado que utilização das MTD é uma obrigação dos operadores, conforme 
enunciado no Artigo 7.º do REI. 

. Caracterização do transporte e contentorização das diferentes matérias-primas (cisterna, contentores 
reutilizáveis ou não, frequência de abastecimento e volumes envolvidos). 

. Caracterização da rede de drenagem de águas residuais (domésticas e industriais), pluviais e/ou 
contaminadas, incluindo respetiva planta (à escala de projeto). 

. Planta da área do estabelecimento identificando a área permeável e impermeável (à escala de projeto). 

. Identificação dos resíduos gerados na instalação, incluindo os que decorrem do normal funcionamento 
da instalação (resíduos gerados nas áreas sociais, escritórios, manutenção dos equipamentos, como por 
ex.: lâmpadas, plásticos, etc), indicando qual o seu código LER, destino e respetiva OGR. 

                                                           

2 A capacidade instalada para instalações abrangidas pelo Anexo I do capítulo II do REI, em particular no setor da indústria 
química, deve ser calculado com base na produção (produto final), devendo ser explicados os cálculos efetuados ou 
pressupostos considerados para a sua determinação, nomeadamente indicação sobre se a capacidade instalada foi calculada 
com base no volume dos equipamentos de processo.  
 

3 Para consulta aos documentos de referência poderá aceder a: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 
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. Identificação e caracterização do local/parque de armazenamento temporário, de todos os resíduos 
gerados na instalação, com indicação das respetivas condições de armazenamento, descrição dos 
equipamentos de armazenamento e indicação da respetiva capacidade, indicando a existência de bacias 
de retenção e respetivo dimensionamento, sempre que aplicável. A referida caracterização deve incluir o 
armazenamento das lamas geradas na cisterna para a qual são encaminhadas as águas residuais 
industriais. 

. Planta geral do estabelecimento legendada, com identificação da escala e orientação, com a 
identificação dos locais/equipamentos onde estão presentes as substâncias perigosas (armazéns, 
tanques, tubagens e embalagens/garrafas), o local por onde é feito o acesso do transporte das matérias-
primas e expedição dos produtos fabricados e respetivo percurso dentro do estabelecimento, os lugares 
de estacionamento. 

. Planta do armazém dos produtos químicos, legendada e a escala adequada, com a indicação da 
localização das diferentes categorias de produtos. 

. Número de lugares de estacionamento (pesados e ligeiros). 

. Identificação e caracterização das infraestruturas da área industrial que serão utilizadas pelo projeto 
(nomeadamente ETAR, acessos, rede de água e de saneamento e outras). 

. Identificação do volume de tráfego inerente ao projeto e à zona industrial na qual se insere. 

. Caracterização dos acessos rodoviários à unidade industrial (percursos, características das vias utilizadas 
incluindo perfil transversal, piso e estado de manutenção, volume de tráfego, e identificação de eventuais 
pontos críticos dos acessos. 

 

4.2.4.  Identificação dos fatores ambientais relevantes 

Na PDA consideraram-se os seguintes fatores relevantes para serem analisados no EIA: 

. Hidrogeologia. 

. Recursos Hídricos Superficiais. 

. Qualidade do Ar. 

. Alterações Climáticas. 

. Ambiente Sonoro. 

. Socio economia. 

Face à avaliação desenvolvida sobre a PDA considera-se que o EIA deve também integrar os seguintes fatores: 

. Recursos Hídricos subterrâneos. 

. Sistemas Ecológicos. 

. Uso do solo. 

. Ordenamento do Território. 

. Paisagem. 

. Análise de Risco. 

Em relação ao clima, deve ser apresentado o enquadramento climático da área do projeto (por permitir 
disponibilizar informação relevante para a avaliação de impactes em outros fatores ambientais), no qual se deve 
proceder à caracterização climática da área do projeto, indicando as Estações Climatológicas representativas, e 
à apresentação dos principais parâmetros meteorológicos (temperatura, precipitação, regime de eventos, 
nevoeiros e nebulosidade, entre outros). Não se justifica contudo o desenvolvimento da avaliação de impactes 
ambientais sobre este fator. 
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Caracterização do Estado Atual do Ambiente, Identificação e Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização 

Em termos globais, para a caracterização do estado atual do ambiente, no EIA devem considerar-se os referidos 
fatores ambientais suscetíveis de serem afetados pelo projeto, bem como a inter-relação entre os mesmos. Em 
termos genéricos deve proceder-se à: 

. Definição da área de estudo para cada fator ambiental. 

. Apresentação de informação atualizada, sistematizada e direcionada para o fator ambiental e 
estabelecimento em avaliação, georreferenciada sempre que possível, à escala adequada, acompanhada 
de cartografia, e com o nível de detalhe compatível com a importância atribuída aos diferentes fatores 
ambientais. 

. Apresentação da metodologia específica utilizada para cada fator ambiental e explicitação do grau de 
incerteza associado à caracterização efetuada. 

Para a avaliação de impactes e proposta de medidas de minimização, deve considerar-se, também, em termos 
globais, a: 

. Identificação e avaliação dos impactes ambientais do projeto (positivos e negativos, diretos e indiretos, 
cumulativos, a curto, médio e longo prazo, permanentes e temporários, ou outros), considerando que: 

- a avaliação de impactes deve identificar a magnitude e significância dos mesmos, devendo ser 
apresentada a metodologia utilizada para os diferentes fatores ambientais, incluindo 
nomeadamente a respetiva fundamentação científica, a incerteza associada aos métodos, bem 
como os critérios utilizados na determinação da magnitude e significância dos impactes; 

- a análise de impactes cumulativos deve considerar os impactes no ambiente que resultam do 
projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos, bem como dos 
projetos associados e complementares; 

- a análise de impactes deve evidenciar os impactes residuais (que não podem ser evitados, 
minimizados ou compensados) e a utilização irreversível de recursos. 

- A hierarquização de impactes dever fundamentar-se numa análise qualitativa, a qual deve ser 
traduzida num índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. 

. Identificação dos fatores ambientais a monitorizar, e respetiva fundamentação. 

. Descrição e caracterização das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os 
impactes negativos e para potenciar os eventuais impactes positivos, com o detalhe inerente à sua 
implementação. 

Assim, mencionados os aspetos gerais, e face aos elementos disponibilizados na PDA, devem ter-se em 
consideração os aspetos específicos relativos aos vários fatores ambientais em causa, que a seguir se referem, 
sem prejuízo de na fase de desenvolvimento dos trabalhos poderem surgir outros aspetos não contemplados 
nesta análise. 

4.2.4.1. Hidrogeologia e recursos hídricos subterrâneos 

Atendendo à natureza do projeto, considera-se a Hidrogeologia como um fator ambiental relevante, pelo que 
terá de ser devidamente caracterizado no EIA, apresentada a avaliação dos impactes ambientais nos recursos 
hídricos subterrâneos, em termos quantitativos e qualitativos, e identificadas as respetivas medidas de 
minimização.  

Concorda-se com a metodologia proposta para a caracterização da hidrogeologia. Saliente-se que tratando-se 
de uma Unidade de produção detergentes é importante que nos parâmetros a analisar, nas amostras de água, 
estejam incluídos os elementos dos compostos que vão ser utilizados na produção, independentemente do uso 
da água subterrânea. 

A identificação e avaliação dos potenciais impactes nos recursos hídricos subterrâneos deve integrar: 

. Identificação de outras captações de água subterrânea na envolvente ao projeto e avaliação da sua 
possível afetação.  
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. A identificação dos potenciais impactos, nos recursos hídricos subterrâneos, decorrentes de todos os 
processos de fabrico de detergentes e lixivias, do armazenamento de matérias-primas e produto acabado; 

. As afetações dos recursos hídricos subterrâneos devem ser avaliadas a nível quantitativo e qualitativo, 
estimando a magnitude e significância dos impactes. 

. Avaliação dos potenciais impactes nos aquíferos em caso de aumento volume de extração de água para 
os processos de fabrico, etc. 

Devem ser identificadas as medidas a adotar para minimizar, a curto e longo prazo, a degradação qualitativa dos 
recursos hídricos subterrâneos, e minimizar a extração de água subterrânea (nomeadamente tratamento de 
efluentes e conceção de sistemas de drenagem de águas pluviais que permitam a sua reutilização). 

No caso de não existirem pontos de água subterrânea localizados em locais estratégicos para a monitorização e 
controlo de fugas, deve ser prevista a instalação de piezómetros para esse fim. 

O EIA deve incluir uma proposta de programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos. O programa 
de monitorização terá de incluir o controlo quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas e deve contemplar 
o projeto da rede de monitorização, incluindo o número e localização de piezómetros e/ou pontos de água 
subterrânea que serão utilizados nessa monitorização. 

Deve ser apresentada uma análise de risco de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, no caso de 
ocorrer rutura de cisternas/tanques ou fuga das substâncias perigosas durante o processo de produção, 
armazenamento de matéria-prima e do produto acabado, e de efluentes líquidos. 

 

4.2.4.2. Recursos hídricos superficiais  

Atendendo ao conteúdo da PDA e ao atual funcionamento da unidade, o EIA deve incluir, para além do descrito, 
o seguinte: 

. Estimativa do volume das águas residuais industriais geradas, periodicidade da sua produção e indicação 
do destino final destas águas residuais, após eventual saturação. 

. Identificação do volume de águas residuais domésticas. 

. Identificação de tratamento / destino final das águas residuais do tipo doméstico, em alternativa à 
utilização da fossa sética com órgão de infiltração no solo. 

. Caracterização das águas pluviais provenientes da instalação, e estimativa do seu volume. 

. Identificação e avaliação dos potenciais impactes nos recursos hídricos superficiais inseridos na área de 
estudo, decorrentes de todos os processos de fabrico de detergentes e lixivias, do armazenamento de 
matérias-primas e produto acabado; 

. Caracterização do meio recetor das águas pluviais e avaliação de impactes inerentes à respetiva descarga. 

Nas medidas de minimização, devem ser identificadas as medidas a adotar para atenuar a curto e longo prazo a 
degradação dos recursos hídricos superficiais, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento de efluentes e 
rejeitados, concepção sistemas de drenagem de águas pluviais que permitam a sua reutilização, etc.  

 

4.2.4.3.  Qualidade do ar 

Relativamente ao descritor “Qualidade do Ar”, considera-se que a proposta está conforme para permitir a 
avaliação técnica em sede de AIA. 

 

4.2.4.4.  Ambiente Sonoro 

Relativamente ao descritor “Ambiente Sonoro”, considera-se que a proposta está conforme para permitir a 
avaliação técnica em sede de AIA. 
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4.2.4.5.  Fauna e Flora /Sistemas ecológicos 

De acordo com o descrito na PDA, a unidade industrial não se localiza em nenhuma área sensível, na aceção do 
RJAIA, sendo apenas referido que a Zona Industrial está delimitada por zona habitacional, terrenos agrícolas (uso 
dominante) e espaços florestais de eucalipto com forte presença no território. 

No ponto relativo à emissão de efluentes industriais assinala-se que “...devido ao caráter intermitente e à sua 

reutilização, não há qualquer contabilização do volume de efluente líquido industrial produzido. Na prática acaba 

por não haver emissão para qualquer meio recetor na medida em que a fração líquida é incorporada no processo.” 

No entanto, no Quadro 4.3 Relação dos potenciais impactes negativos com os fatores alvo de caracterização, 

considera-se o impacte potencial “Degradação da qualidade da água” e, no Quadro 5.2 Proposta metodológica 

para a caracterização dos recursos hídricos superficiais, aponta-se como objetivo de caracterização a 
“Identificação e caracterização das linhas de água inseridas na área de estudo tendo em conta o risco de 

contaminação das águas superficiais”. 

Relativamente à Fauna e Flora, refere-se no Quadro 4.4 – Componentes a excluir do EIA, que “O projeto está 

implantado em zona industrial não ocorrendo aí espécies de especial valor conservacionista. Não existe 

construção de edificado nem novas impermeabilizações. Não são afetados habitats e espécies de valor com o 

funcionamento da unidade”, mas não se alude à envolvente e potenciais efeitos aí ocorrentes em resultado da 
atividade industrial. 

Assim, considera-se que, face à descrição muito sumária da área de implantação do projeto e envolvente e aos 
potenciais impactes ao nível dos recursos hídricos superficiais, não obstante o atrás mencionado, e uma vez que 
parece contraditório afirmar que não haverá “...emissão para qualquer meio recetor na medida em que a fração 

líquida é incorporada no processo” e simultaneamente propor a “Identificação e caracterização das linhas de 

água inseridas na área de estudo tendo em conta o risco de contaminação das águas superficiais”, as quais não 
foram mencionadas na caracterização sumária da área constante da PDA, o EIA deve esclarecer este aspeto. 

Face ao apurado em sede de realização do EIA, se existirem linhas de água a estudar, suscetíveis de serem 
afetadas pelo projeto, os ecossistemas aquáticos e zonas ribeirinhas associadas deverão igualmente ser objeto 
de estudo. 

Refira-se ainda que a consideração de que o que determinaria a necessidade de estudar a Ecologia seria a 
presença de habitats e espécies de valor é incorreta, por redutora, bem como a construção do Quadro 4.3 – 
Relação dos potenciais impactes negativos com os fatores alvo de caracterização, dado que que só estabelece 
algumas das relações dos impactes com os descritores, existindo muitas outras interações a considerar no 
quadro, sendo que no caso dos Sistemas biológicos isso é particularmente evidente. 

Face ao exposto, caso se confirme a existência das referidas linhas de água, com correspondentes ecossistemas 
aquáticos e zonas ribeirinhas associadas, o EIA deve integrar a análise do descritor Ecologia, apresentando a 
estrutura e conteúdo correspondentes a um EIA, de acordo com a legislação de AIA, nomeadamente com a 
caracterização da situação de referência da área de estudo devidamente desenvolvida, a qual terá que abranger 
a área envolvente do projeto, implicando a caracterização da fauna e flora e de todos os biótopos presentes, 
com apresentação da correspondente cartografia e inventários, e restante capítulos relativos à análise de 
impactes e medidas de minimização. 

 

4.2.4.6. Uso do Solo  

A PDA menciona que o edificado, as infraestruturas e os equipamentos produtivos já se encontram todos 
implantados e em funcionamento, bem como refere os seguintes antecedentes: 

− Em 1998, iniciou a construção de um armazém com uma área de 804 m2 (Alvará de licença de construção 
nº 1167/1998); 

− Em 2002, obteve o Alvará de licença de utilização nº 1305/2002, para indústria de classe B e atividade 
de fabricação de embalagens de plástico e fabricação de produtos de limpeza, polimento e proteção; 
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− Em 2009, solicitou à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão licença para ampliação das instalações 
construindo um novo edifício com uma área de 2856,30 m2 (Alvará de obras nº 368/2009); 

− Em 2012, obteve a Autorização de exploração industrial, emitido pela Direção Regional da Economia do 
Norte. 

Mais refere que, em termos do uso do solo na envolvente da unidade Industrial, o uso dominante é agrícola, 
existindo também espaços florestais, com predomínio de coberto arbóreo de eucalipto. 

Assim, relativamente a este fator ambiental, deve ser caraterizada, pormenorizadamente, a envolvente da 
unidade industrial, incluindo a apresentação de cartografia representativa a escala adequada. A referida 
caracterização deve incluir também a identificação das várias atividades (incluindo unidades industriais) 
existentes na envolvente do projeto. 

Deve proceder-se à avaliação de impactes e identificação de medidas de minimização, bem como à avaliação dos 
impactes cumulativos em consequência de usos de solos ou atividades existentes na sua envolvente. 

 

4.2.4.7.  Ordenamento do Território 

De acordo com a planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Famalicão 
(Resolução do Conselho de Ministros nº 82/94, de 16 de setembro, e a suspensão parcial conforme a Resolução 
do Conselho de Ministros nº 136/2002, de 27 de novembro), a Unidade de Produção de Detergentes da Clorosol 
localiza-se em Espaço Industrial, não existindo condicionantes na área da pretensão. 

Da análise da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) nº5 publicada pela Portaria nº 72/2012, de 23 de março, 
verifica-se que esta ação não se insere em solos classificados como REN. 

Em face do exposto e da apreciação dos elementos disponibilizados, salienta-se: 

. No que respeita ao fator “Ordenamento do Território”, deve ser constituído um capítulo independente 
de outros fatores ambientais, procedendo-se à avaliação do cumprimento do PDM de Vila Nova de 
Famalicão em vigor e/ou apresentação dos documentos das construções existentes. 

Em virtude do novo PDM se encontrar em discussão pública e uma vez que a sua publicação poderá ser anterior 
à conclusão deste procedimento de AIA, recomenda-se que sejam analisadas as disposições do novo Plano para 
a área em questão, tendo em conta que se trata de um estabelecimento abrangido pelo nível inferior de 
perigosidade do Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de junho. 

 

4.2.4.8. Sócio Economia 

Na PDA é apresentada uma proposta metodológica para caraterização desta componente, com o objetivo de 
identificar o perfil socioeconómico a nível de freguesia e do concelho, bem como a caraterização do tecido 
empresarial. Nesse sentido, propõe recolher informação relativa à demografia, estrutura produtiva, tecido 
empresarial, rede viária e acessibilidade e dados de tráfego. 

Quanto à proposta metodológica para a avaliação de impactes, são definidas as etapas de identificação de ações 
ou atividades, identificação de impactes associados, determinação das características dos impactes e avaliação 
de significância. Os critérios de avaliação da significância dos impactes são apresentados separadamente, em 
função da sua natureza, positiva ou negativa. 

Relativamente à componente socioeconómica, a PDA considera os eventuais impactes de natureza positiva, pelo 
que os critérios de avaliação da significância passam pelo reflexo do projeto na economia local, regional ou 
nacional, e pela contribuição do projeto para a diminuição da taxa de desemprego no concelho, entre 0,1% a 1%. 
Os impactes nas componentes de emissão de ruído e da qualidade do ar são apresentados como de natureza 
negativa, e os critérios de avaliação de significância parecem adequados. 

É ainda referido que a análise dos impactes cumulativos considerará os impactes que resultam do funcionamento 
do projeto em causa com a presença de outros projetos/ações, existentes ou previstos na área, potenciadores 
de exponenciar os impactes causados pela CLOROSOL. 
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Quanto à proposta metodológica para elaboração dos programas de monitorização, a PDA refere que estes 
programas serão apresentados em função das lacunas de informação relevantes e de impactes incertos, da 
relevância de novas medidas que venham a ser implementadas, ou já existentes, para minimização de impactes, 
bem como, da sua eficácia. 

Assim, considera-se que a metodologia proposta na PDA é adequada devendo contudo incluir, adicionalmente, 
uma caraterização da zona de envolvência do projeto, nomeadamente, com a indicação das habitações (e outros 
recetores sensíveis) possivelmente afetados, direta e indiretamente, e respetivas distâncias à unidade industrial, 
com recurso a cartografia de apoio. A identificação e avaliação de impactes deve ter em conta estes recetores. 

Deve também ser apresentada e analisada informação sobre a existência de eventuais reclamações relativas à 
laboração desta indústria, incluindo o tráfego de pesados. 

 

4.2.4.9. Paisagem 

Na PDA apresentada é considerado não ser pertinente proceder à avaliação dos impactes no âmbito do fator 
ambiental Paisagem, apresentando como justificação: “O Projecto está implantado em zona Industrial. (…) Não 

existe assim qualquer nova construção de edificado que possa criar intrusão visual ou degradar a qualidade da 

paisagem do local.” 

Importa esclarecer que os argumentos apresentados não se consideram válidos por várias razões, das quais se 
destacam as seguintes: 

. O facto de o Projeto se inserir numa zona industrial, neste caso muito incipiente, descontextualizada, 
fragmentada e desordenada, não significa que a área industrial ou os pavilhões industriais não tenham 
impacte visual quer dentro da própria área, quer para a envolvente. 

. A área do Projeto não se localiza no interior da área industrial, mas sim num extremo, suficientemente 
destacada, pelo que muito mais exposta. 

. As habitações mais próximas (recetores/observadores permanentes) sensíveis localizam-se a menos de 
100m. A Norte, localiza-se a Rua José de Carvalho ao longo da qual se distribuem várias habitações cuja 
frente fica orientada para a Clorosol. 

. O facto de haver outros pavilhões industriais implica que existam impactes cumulativos, assim como a 
linha elétrica aérea que sobrepassa a área do projeto. 

. A área envolvente é ainda fortemente agrícola configurando ainda uma paisagem tipicamente Minhota, 
com Solares e Quintas ligadas à produção vinícola e agrícola com interesse paisagístico relevante, cuja 
integridade visual deve ser protegida. Destaca-se entre estas, a Quinta da Costa e Solar, a Quinta de 
Travassos e a Quinta de Tarrio que se encontra inclusive exposta à área industrial. 

Neste contexto, as situações atrás expostas revelam a existência de potenciais impactes visuais que devem ser 
avaliados, devendo ser adotada a metodologia que a seguir se expõe, de forma detalhada, de forma a reduzir 
tanto quanto possível a subjetividade e a colmatar as questões relacionadas com a avaliação de impactes.  

 

A. Caracterização da Situação de Referência 

Definição da Área de Estudo 

A dimensão da Área de Estudo é suportada num critério principal, que é o da acuidade visual. O valor que lhe 
está associado é um valor considerado valor padrão, internacionalmente aceite e considerado numa vasta 
tipologia de Projetos, situando-se entre os 3 e os 4km, podendo/devendo ser superior no caso de estruturas com 
desenvolvimento vertical expressivo. Neste caso, face à dimensão e expressão mais horizontal poderá ser 
adotado um valor de 3 km. 

Um segundo critério, é que a área de estudo deve constituir-se como um buffer, em torno da área do Projeto. 
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Carta de Unidades de Paisagem/Subunidades de Paisagem 

Na sua elaboração deve ser sempre considerado como primeiro nível hierárquico, as unidades de paisagem 
definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004). Outras unidades que sejam delimitáveis, 
noutro nível inferior e tendo em consideração a escala de trabalho, devem ser consideradas e suportadas em 
critérios coerentes e uniformes entre e dentro de si (como exemplo fisiográficos, uso do solo ou outro). As 
unidades e subunidades devem ser descritas e a relação de hierarquia deve ser evidente. 

 

Carta de Qualidade Visual  

Na sua elaboração, deve ser utilizada uma metodologia de avaliação mais objetiva, espacialmente contínua ou 
seja, tendo o pixel do modelo digital de terreno usado como unidade mínima de análise, de forma a refletir a 
variabilidade e diversidade espacial da paisagem, através dos elementos componentes da paisagem – tipos de 
relevo, uso do solo, valores e intrusões visuais - que determinam valores cénicos distintos, para que possa 
traduzir convenientemente a sua expressão.  

Quer os valores visuais quer as intrusões visuais devem refletir-se cartograficamente pela classificação atribuída 
e não como mera sobreposição de elementos gráficos à carta base. No que se refere aos valores visuais, devem 
ser incluídas as quintas históricas, procurando que os seus limites sejam considerados de forma a manter a sua 
área integral com a devida valorização. 

Toda a superfície gráfica dentro da área de estudo deve ser classificada segundo as classes de qualidade visual 
que venham a ser adotadas. 

Elementos com expressão mais linear, como uma linha de água, deverão ser representadas de forma expressiva 
como uma área e não como uma linha, caso tenham expressão à escala de trabalho.  

A carta deve refletir informação mais atualizada possível (orto). 

 

Carta de Absorção Visual 

A sua elaboração deve observar os seguintes pressupostos: 

a) Esta carta é independente da localização ou tipologia do projeto e visa a caracterização do território 
delimitado pela área de estudo na situação de referência. 

b) Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas. 

c) Deverão ser considerados um conjunto substancial de pontos de observação, representativos da 
presença humana no território em análise – povoações, miradouros e outros considerados pertinentes 
- distribuídos dentro do buffer considerado; 

d) Os referidos pontos considerados na análise devem ser assinalados graficamente na carta; 

e) Nas vias, a sua distribuição deve ser ao longo destas em função da sua frequência e escala de trabalho 
espaçados 500m a 1km; 

f) Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual (raio de 3km) à altura média de um 
observador comum; 

g) O critério de distribuição dos pontos deve manter-se uniforme e coerente para toda a área de estudo 
(não deve ser considerado um maior número de pontos, só porque se encontram mais próximo da área 
do Projeto); 

h) A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais pontos de observação 
com o relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital do Terreno), 
considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação); 

i) O resultado obtido para cada ponto/pixel do MDT deve ser a informação/somatório do número de 
bacias visuais que se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto. A carta expressará assim 
graficamente para cada pixel/área, de quantos pontos de observação o mesmo é visível. 
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Carta de Sensibilidade Visual 

Deve ser elaborada a partir do cruzamento das duas anteriores, de acordo com a matriz habitualmente utilizada 
para a Sensibilidade (a qual deve ser apresentada). 

 

B. Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes 

Identificação de Impactes 

A identificação de impactes deve determinar quais são os impactes estruturais, funcionais e visuais. As diversas 
componentes e áreas do Projeto devem ser objeto de avaliação individualizada ainda que deva existir uma 
apreciação de conjunto. 

 

. Impactes estruturais/funcionais 

Deverá ser realizada a identificação e descrição/caracterização das situações ao nível estrutural/funcional da 
Paisagem 

 

. Impactes visuais 

O objetivo desta avaliação é determinar, para cada componente ou área do Projeto, a expressão do seu impacte 
visual sobre todo o território que constitui a área de estudo. A mesma, recorre à cartografia que permite a 
visualização e atesta, na situação mais desfavorável (sem considerar a ocupação do solo natural ou edificada) a 
expressão do impacte visual potencial sobre a área de estudo.  

A metodologia recorre à geração de bacias visuais, sobre o Modelo Digital do Terreno, utilizando neste caso um 
raio de 3km e à cota mais desfavorável da componente e/ou área do Projeto em causa. 

Neste caso deverá ser considerada a área do topo do pavilhão à cota do mesmo. 

A metodologia pressupõe que seja feita uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos resultados expressos 
graficamente na cartografia. Assim, devem ser quantificados o número de observadores potenciais e povoações, 
assim como as áreas definidas pelas classes de qualidade visual, sendo este um critério básico, dada a afetação 
da integridade visual das referidas áreas. Ou seja, a bacia visual do pavilhão industrial irá permitir quantificar 
quais as povoações, vias e áreas com Qualidade Visual Média e Elevada são intercetadas pela referida bacia. 

 

. Carta de Impactes Cumulativos 

A sua elaboração pressupõe a mera representação gráfica dos Projetos de igual e diferente tipologia existentes 
ou previstos, que apenas se localizem ou atravessem a área de estudo, como áreas industriais, espaços canais, 
linhas elétricas aéreas, outras áreas perturbadas e artificializadas. 

 

. Identificação dos Impactes Residuais 

Deverão ser identificadas as situações não passíveis de aplicação de medidas de minimização e as que após a sua 
aplicação persistem ainda impactes que possam ser percecionados visualmente e de forma negativa. 

 

Avaliação e Classificação de Impactes 

Cada componente do projeto deve ser avaliada individualmente, relativamente aos impactes estruturais, 
funcionais, visuais e residuais que lhes possam estar associados. Os impactes devem ser classificados de acordo 
com todos os parâmetros que constam da legislação, nomeadamente no que respeita à sua Magnitude e 
Significância. 
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C. Medidas de minimização 

Devem ser apresentadas medidas de minimização e um Projeto de Integração Paisagística, que integre soluções 
para as frentes mais expostas. 

 

. Cartografia 

. Toda a cartografia deve ser apresentada à Escala 1: 25 000, sob a base da Carta Militar, de forma 
translúcida. 

. Os limites da área de estudo devem sempre ter representação gráfica, devendo os mesmos situar-se 
sempre dentro da área útil das cartas temáticas. 

. Todas as componentes do projeto (incluindo os complementares) deverão ser graficamente sobrepostas 
a toda a cartografia, mas de forma, a que não comprometam a leitura da informação gerada e das 
referências da carta militar. 

. A informação atrás descrita deve ser produzida utilizando as metodologias que se considerem mais 
adequadas; estas devem ser tais que garantam no entanto o detalhe – temático e espacial – adequado à 
escala 1:25 000 na globalidade da área analisada, ou a uma escala maior, se necessário, em locais onde 
eventualmente seja necessário um maior detalhe. 

. Toda a cartografia deve ser objeto de análise crítica expressa através de texto, gráficos, tabelas ou outros 
assim como de quantificação de áreas existentes e afetadas. 

 

. Bacias Visuais 

As bacias visuais para as componentes do Projeto devem seguir as seguintes orientações: 

. Componentes do Projeto em forma de área: deverão ser distribuídos vários pontos ao longo do 
perímetro assim como na superfície delimitada por esta linha, como nós de uma malha sobreposta. Os 
referidos pontos devem ser afetados da cota que a mesma apresente acima do solo. 

. Componentes do Projeto lineares: os pontos devem ser distribuídos ao longo da linha que representa a 
infraestrutura e os referidos pontos devem ser afetados da cota que a mesma apresente acima do solo. 

. Componentes do Projeto em forma de ponto: deve ser considerada a cota prevista e mais desfavorável. 

. Sempre que não exista uma cota acima do solo, deve ser considerada uma cota que torne viável a 
simulação, como por exemplo a altura considerada para um observador. 

. A distribuição dos pontos, em particular nas áreas e elementos lineares deve ter em consideração a 
escala de trabalho.  

 

4.2.4.10.  Património  

Relativamente ao Património Cultural, segundo a PDA, “o projeto está implantado em zona industrial”. Parte do 
edificado que suporta o presente projeto existe desde 1998 e a parte mais recente desde 2009. Não existe assim 
qualquer tipo de nova construção de edificado nem mobilizações de solos que possam afetar/destruir eventuais 
valores patrimoniais, pelo que na PDA se propõe a dispensa da análise deste fator. 

Consultadas as bases de dados da tutela verifica-se que na área de implantação do projeto não são conhecidos 
sítios arqueológicos; no entanto, na sua envolvente está registada a existência de uma mamoa, cuja referência 
tem base toponímica. A área envolvente caracteriza-se em termos paisagísticos por uma ocupação ainda agrícola 
e pela presença de Solares e Quintas ligadas à produção vinícola e agrícola destacando-se a Quinta da Costa e 
Solar, a Quinta de Travassos e a Quinta de Tarrio. 
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Assim, com base no atual estado do conhecimento sobre o património cultural da área não se pode excluir que 
a construção da unidade de produção de detergentes tenha causado danos patrimoniais uma vez que não houve 
qualquer avaliação. 

Contudo face ao fato de o projeto se encontrar já em funcionamento, não ocorrendo qualquer mobilização de 
solos que possa afetar/destruir eventuais valores patrimoniais, considera-se que o fator “Património” pode ser 
excluído do âmbito do EIA do projeto, sem prejuízo de na decisão que vier a ser tomada em sede de avaliação 
de impacte ambiental se assegurar que, no caso de vir a ocorrer qualquer alteração em áreas não 
intervencionadas, deve proceder-se a uma caracterização e avaliação de impactes sobre o património. 

 

5. Análise de Risco 

O EIA deve incluir o fator “Análise de Risco”, pelo que se indicam de seguida os aspetos que têm que ser 
contemplados nas diferentes partes desse documento. 

5.1.  Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 

5.1.1. Discriminação e caraterização dos elementos de uso sensível construídos na envolvente do 
estabelecimento, nomeadamente habitações, locais frequentados pelo público e vias de 
comunicação.  

5.1.2. Especificação e caracterização dos recetores ambientalmente sensíveis, nomeadamente recursos 
hídricos superficiais. 

5.1.3. Apresentação da carta da envolvente, com identificação dos elementos construídos e dos 
recetores ambientalmente sensíveis, que foram identificados e caraterizados, em escala que 
permita reconhecer claramente o estabelecimento, os seus limites e os referidos elementos. 

5.2. Identificação, seleção e análise de possíveis cenários de acidentes 

5.2.1. Análise preliminar de perigos, incluindo: 

. Identificação das fontes de perigo internas, relacionadas com a presença de «substâncias perigosas» em 
equipamentos (armazéns, tanques, tubagens e embalagens/garrafas) ou em atividades, e dos possíveis 
eventos críticos associados; 

. Indicação dos critérios utilizados na armazenagem dos produtos químicos, tendo em consideração a 
incompatibilidade entre eles; 

. Identificação das fontes de perigo naturais; 

. Apresentação da análise histórica de acidentes ocorridos em estabelecimentos similares e no próprio 
estabelecimento e da discussão das principais conclusões derivadas, nomeadamente em termos de eventos 
críticos. 

5.2.2. Identificação dos potenciais cenários de libertação de «substâncias perigosas», considerando:  

. os eventos críticos, identificados na análise preliminar de perigos;  

. roturas com diâmetro de 10 mm e de 100 mm e rotura total, no caso de reservatórios, e rotura total, em 
tubagens e em embalagens (garrafas); 

. atuação de sistemas automáticos que contribuam para a redução da frequência de ocorrência ou das 
consequências dos cenários. 

5.2.3. Estimativa da frequência de ocorrência dos cenários de acidente identificados 

Este cálculo deve ser efetuado considerando o sucesso e a falha de atuação dos sistemas automáticos referidos 
no ponto anterior. 

5.2.4. Seleção dos cenários de «acidentes graves» 

Definidos de acordo com a definição que consta da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de 
julho, com frequência de ocorrência superior a 1x10-6/ano. 
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Nesta seleção devem ser considerados cenários que, para cada zona do estabelecimento, são representativos da 
perigosidade e comportamento das «substâncias perigosas», em situações normais e anormais, bem como da 
quantidade presente e do tipo de equipamento associado quer de processo quer de armazenagem. 

 

5.3.  Avaliação de consequências 

Considerando que no estabelecimento apenas estão presentes «substâncias perigosas» para os organismos 
aquáticos, deve ser apresentada uma avaliação qualitativa de consequências para cada cenário selecionado, que 
inclua: 

. avaliação da possibilidade de contaminação dos recursos hídricos existentes na envolvente do 
estabelecimento, tendo em consideração as quantidades presentes e sua localização. 

. discussão da eficácia das medidas existentes para a contenção de derrames de «substâncias perigosas». 

 

5.4. Conclusão em termos de risco 

Apresentação da conclusão relativa ao impacte do projeto em termos do risco de acidentes graves, tendo em 
consideração as medidas existentes para prevenir e minimizar as consequências desses acidentes. 

 

 

6. Conclusões  

Na sequência da apreciação da PDA relativa ao EIA da “Unidade de produção de detergentes da Clorosol”, 
verifica-se que se reporta a um projeto já construído e em funcionamento. 

Destaca-se que a AIA deve intervir no planeamento, projeto, construção, operação/exploração e desativação dos 
empreendimentos, constituindo um instrumento privilegiado para a análise integrada dos impactes do projeto 
sobre o ambiente e um instrumento de carácter preventivo da política do ambiente. Assim, quando a AIA: 

. decorre numa fase prévia do projeto, e acompanha o seu desenvolvimento; 

. contempla alternativas (nomeadamente de localização, dimensão, processo, tecnologia, matéria prima); 

. incorpora a opinião do público afetado, 

permite que o projeto a submeter ao licenciamento seja já dotado de condições/medidas que evitem ou 
minimizem os impactes, constituindo um apoio a uma tomada de decisão fundamentada sobre os projetos. 

Contudo, dado que o projeto está já em funcionamento, e sendo assumido que a sujeição a procedimento de 
AIA decorre do necessário processo de regularização do licenciamento industrial, e da entrada em vigor do 
Regulamento n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, verifica-se que não é possível a concretização integral dos 
objetivos inerentes à AIA, nomeadamente a seleção de uma adequada alternativa (de localização, de processo) 
e a integração da opinião do público afetado numa fase prévia à execução do projeto. 

Assim, considerando os objetivos da AIA consagrados no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2015, de 31 de 
outubro, que reflete o enunciado na Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de 
dezembro de 2011, verifica-se que o desenvolvimento do procedimento de avaliação sobre um projeto já 
executado, como é o caso em apreço, compromete a plena concretização desses mesmos objetivos, limitando o 
alcance e a mais-valia deste instrumento, que se assume como preventivo e que deve atuar desde a conceção 
do projeto. 

Face ao exposto, apenas será possível desenvolver a avaliação dos impactes inerentes à fase de exploração e 
respetiva minimização e monitorização. 

Sendo explicitamente assumido que o projeto está já construído e em funcionamento, seria expectável que a 
proposta de definição do âmbito fosse rigorosa e adaptada ao caso concreto, incluindo uma clara identificação 
das características do projeto e dos impactes ambientais, que permitisse uma deliberação eficaz por parte da CA, 
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tendo presente o objetivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do projeto, e o seu desenvolvimento 
muito direcionado para a situação que já ocorre. Contudo, verifica-se que alguns aspetos relevantes do projeto 
e da metodologia de identificação e avaliação de impactes não são adequadamente desenvolvidos, não 
permitindo assim uma maior especificação dos aspetos a desenvolver no EIA. Apesar do exposto a CA identificou 
um conjunto de questões/elementos importantes que devem ser tidos em consideração na elaboração do EIA, 
em resultado da avaliação dos elementos disponibilizados na PDA. 

Assim, considera-se que o EIA deve integrar não só o proposto no referido documento como também os 
resultados da apreciação desenvolvida pela CA e que constam do presente Parecer, de forma a corrigir e colmatar 
as falhas apontadas, quer em termos de conteúdo, quer em termos de abordagem. No entanto, ressalva-se que, 
face ao desenvolvimento da informação em falta, poderá ser necessário avaliar outros aspetos além dos referidas 
na PDA e na apreciação efetuada. 
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. Localização do Projeto 
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Localização da Unidade de Produção de detergentes da Clorosol 


