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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

“AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA MODICER” 
 

(Projecto de Execução) 
 
 

I. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Ampliação do Estabelecimento Industrial da 

Modicer”, em fase de Projecto de Execução, situado na freguesia e concelho de Oliveira 

do Bairro, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada:à 

concretização das Medidas de Minimização e dos Planos de Monitorização preconizados 

no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e constantes do anexo à presente DIA. 

II. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
 
 
8 de Novembro de 2007, 

 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
 
 
 

 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo: Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.  
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA MODICER” 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 Verificação periódica do estado de operação dos equipamentos (secadores, fornos e 
sistemas de despoeiramento), procedendo a acções correctivas sempre que aplicável. 

 Instalação de um filtro de fluoretos a operar por via seca para tratamento das emissões 
gasosas proveniente da exaustão dos dois fornos (existente e novo). 

 Os veículos pesados e ligeiros deverão ser mantidos em boas condições de 

manutenção, por forma a evitar emissões de escape e de ruído anormais. 

 A circulação das viaturas pesadas e ligeiras deverá ser restrita em termos de velocidade 
(inferior a 35 km/h nas suas instalações), de forma a minimizar ruído e emissões. 

 As cargas, principalmente de matérias-primas, deverão ser sempre acondicionadas o 

mais hermético possível. 

 Optimização da recolha selectiva de resíduos. 

 Melhoria das zonas de armazenagem temporária para a colocação de resíduos 

(industriais e equiparados a urbanos) a valorizar ou eliminar no exterior das instalações 

fabris. 

 As operações de manutenção de equipamentos deverão ser efectuadas em locais 

adequados, de modo a evitar derrames acidentais de óleos lubrificantes ou 

combustíveis. 

 Criação de bacia de retenção e identificação de óleos usados e novos. 

 Incremento da reutilização do efluente tratado na Estação de Tratamento de Águas 

Residuais Industriais (ETARI) para processo de fabrico e/ou lavagens (linhas de vidrar). 

 Ampliação das zonas verdes de enquadramento e compensação ecológica na 

envolvente das instalações, para o enriquecimento da biodiversidade da área, 

nomeadamente na zona das traseiras (retirando os cacos e ordenando esta zona) e 

junto à ETARI. 
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 Nos espaços verdes a criar, deverão ser plantadas algumas espécies (árvores e 

arbustos) pertencentes à associação florística desta região. 

 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Hidrologia, recursos hídricos e qualidade das águas 

Parâmetros: 

 
Fonte: Relatório Síntese, p. 9-2 
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Local: furo. 

Periodicidade: 1 vez de 5 em 5 anos. 

 

Efluentes Líquidos da ETARI 

Parâmetros: Além dos referidos no quadro seguinte, o CQO. 

 
Fonte: Relatório Síntese, p. 9-3 

 

Local: águas residuais oriundas da ETARI, à entrada e saída dos órgãos de tratamento. 

Periodicidade: mínima trimestral, com entrega semestral dos relatórios. 

 

Efluentes Líquidos da ETAR (CA) 

Parâmetros: pH, SST e CBO5 

Local: águas residuais oriundas da ETAR, à entrada e saída da ETAR. 

Periodicidade: mínima trimestral, com entrega semestral dos relatórios. 
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Qualidade do Ar 

Parâmetros: 

 
Fonte: Relatório Síntese, p. 9-4 

Periodicidade: duas vezes por ano, com entrega do relatório até 60 dias após a realização das 

medições. 

Metodologia: 

 
Fonte: Relatório Síntese, p. 9-4 
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Ruído ambiental 

Parâmetros: ruído particular (unidade fabril a funcionar) - LAeq, correcção tonal e correcção 

impulsiva – nível sonoro de fundo (unidade fabril sem funcionar) – Laeq. 

Locais: indicados na figura abaixo. 

Periodicidade: sempre que se verifiquem alterações de lay-out e equipamentos, maquinaria no 

exterior ou alteração do tipo ou número de veículos. Sem essas alterações, a medição deverá 

acontecer com uma periodicidade mínima de 5 anos. 

Metodologia: Norma Portuguesa NP1730, de Outubro de 1996. 

 
Fonte: Relatório Síntese, p. 4-36 
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Resíduos 

Parâmetros: quantidades de resíduos produzidos por código LER. 

Metodologia:  

 Monitorização quantitativa dos resíduos gerados, com base na informação proveniente 

das guias de acompanhamento de resíduos (Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio), com 

arquivo durante 5 anos, para no final de cada ano preencher o mapa anual de registo de 

resíduos industriais (através do SIRER).  

 Monitorização qualitativa com especial destaque para a perigosidade dos resíduos, 

donde a empresa procederá à sua monitorização sempre que surja um novo resíduo e 

se justifique a sua monitorização qualitativa. 

 Os resíduos de embalagem (plástico, cinta plástica e paletes de madeira) são 

contabilizados por inventário às compras e saídas de material (incluindo resíduos 

gerados internamente) e geridos pelo embalador final (detentor da marca produzida 

pela Modicer) – RECER – incluído na Sociedade Ponto Verde). O cartão irá ser 

calculado em função da produção expedida (expressa em m2). 

De forma a cumprir com o novo regime legal (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro), a 

empresa estará alerta para as futuras obrigações previstas publicar em consonância com o 

referido diploma. 
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