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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projecto: Ampliação da Continental MABOR - Indústria de Pneus, SA. 

Tipologia de Projecto: Unidade industrial Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de execução 

Localização: Freguesia de Lousado, Concelho de Vila Nova de Famalicão 

Proponente: Continental MABOR 

Entidade licenciadora: Direcção Regional de Economia do Norte (DREN) 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDRN) Data: 5 de Fevereiro de 2009 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Demonstração junto da Autoridade de AIA do cumprimento do disposto no Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua redacção actual, com base no estudo 
referido no elemento n.º 2 a entregar em sede de licenciamento; 

2. Cumprimento dos índices e parâmetros de construção definidos no regulamento do 
Plano Director Municipal (PDM) de Vila Nova de Famalicão, para a ampliação das 
instalações; 

3. Cumprimentos das medidas de minimização, dos programas de monitorização e 
dos elementos a entregar em sede de licenciamento, constantes da presente DIA. 

 

Elementos a entregar em 
sede de licenciamento 

1. Apresentação à Autoridade de AIA do Plano de Monitorização da Qualidade do Ar, 
de todas as fontes existentes na Continental Mabor para avaliação da conformidade 
legal à luz do Decreto-Lei 78/2004 de 3 de Abril, tendo em consideração as 
modificações estruturais nas instalações da fábrica. 

2. Apresentação à Autoridade de AIA de um estudo específico de identificação e 
dimensionamento das soluções a implementar para minimizar os impactes 
identificados ao nível do ruído e assegurar o cumprimento do Regulamento Geral 
do Ruído, de acordo como disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na 
sua redacção actual. Salienta-se que as medidas a adoptar deverão ser, por ordem 
decrescente de preferência, do seguinte tipo i) medidas de redução na fonte de 
ruído; ii) medidas de redução no meio de propagação do ruído; iii) medidas de 
redução nos receptores sensíveis; 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de compensação: 

FASE DE CONSTRUÇÃO 
1. A gestão ambiental da obra deverá constituir um requisito do caderno de encargos a entregar à empresa 

responsável pela construção e deverá assegurar a execução das seguintes medidas constantes na Lista de 
Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do 
Ambiente: 3, de 6 a 20, de 28 a 34, de 37 a 43, de 45 a 55; 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
2. Impermeabilização da totalidade das áreas de produção e armazenamento de substâncias perigosa, produtos 

químicos e de resíduos; 
3. Colocação de bacias de retenção nos locais de armazenamento temporário de produtos químicos, de resíduos 
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líquidos e de substâncias perigosas; 
4. Colocação de bacias de retenção nos sistemas hidráulicos para a contenção de derrames de óleo; 
5. Implementação de Melhores Técnicas Disponíveis para o armazenamento e manuseamento de produtos químicos; 
6. Controlo de eventuais derrames que se verifiquem nas áreas de circulação e estacionamento de veículos; 
7. Sensibilização e formação dos operadores para o modo de actuação em caso de ocorrência de derrames; 
8. Recuperação parcial da água de lavagem dos filtros; 
9. Recuperação de água do circuito da cabine de pintura; 
10. Instalação de torneiras e chuveiros com válvulas temporizadas; 
11. Manutenção preventiva do sistema de distribuição de água e a sensibilização dos trabalhadores para a adopção de 

boas práticas de gestão da água; 
12. De forma a prevenir a contaminação do meio natural, será implementada uma rede separativa de drenagem de 

águas residuais, cuja natureza será essencialmente doméstica e pluviais, as quais deverão ser encaminhadas para 
a rede municipal; 

13. Manutenção da ETARI nas melhores condições de funcionamento tendo em consideração a qualidade do efluente 
final, de modo a que a água tratada possa ser reintroduzida no processo industrial; 

14. Tratamento das águas residuais contaminadas com óleos que provêm das tinas de retenção e áreas 
impermeabilizadas da empresa numa unidade de despoluição de solos e águas; 

15. Controlo da quantidade e qualidade dos efluentes descarregados; 
16. Substituição dos produtos perigosos usados, sempre que possível, por outros menos perigosos; 
17. Não são autorizadas quaisquer utilizações dos recursos hídricos, sem estarem devidamente legalizadas nos 

termos do Decreto-Lei nº 226-A/07, de 31/05; 
18. Encaminhamento das águas residuais resultantes das áreas sociais para o colector municipal do SIDVA; 
19. Preservação da flora local, nomeadamente o espaço arborizado à entrada, incentivada a plantação de novas 

espécies nos espaços verdes existentes, bem como a criação de novos espaços verdes;  
20. Plantação de cortinas de vegetação, dado que o perímetro industrial é pouco arborizado, o que contribuirá 

simultaneamente para a redução do ruído e da poluição do ar, promovendo uma atenuação da velocidade do vento 
e da retenção de poeiras e fumos. Para este efeito, recomenda-se a plantação junto às vedações de cipreste-
comum (Cupressus sempervirens), tuias (Thuja spp.) e loendros (Nerium oleander), esta última muito eficaz contra 
a poluição urbana; 

21. Instalação de sistemas de exaustão nos novos processos geradores de emissões, pela regularização da altura de 
todas as chaminés, existentes e a construir, e por dar continuidade a uma série de medidas já implementadas, as 
quais deverão ser estendidas às novas actividades, nomeadamente, realização de controlo operacional nos 
processos gerados de emissões, designadamente através do registo de consumos e do estudo das condições 
óptimas de aplicação dos produtos 

22. Sensibilização dos trabalhadores para a adopção de boas práticas na utilização dos produtos químicos; 
23. Implementação de medidas de racionalização dos consumos de energia; 
24. Implementação de um plano de manutenção preventiva nas instalações de combustão e dos sistemas de captação 

e tratamento de emissões gasosas; 
25. Manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da prevenção de incêndios; 
26. Realização de manutenção dos equipamentos que contêm substâncias que empobrecem a camada do ozono por 

técnicos qualificados para o efeito e respectivo encaminhamento das quantidades de substâncias removidas para 
destinos adequados; 

27. Os compressores a instalar devem integrar-se num compartimento próprio e deverá ser promovida a implantação 
de barreiras acústicas naturais, tais como uma barreira arbóreo-arbustiva, que simultaneamente favorecerá o 
enquadramento paisagístico do projecto; 

28. Deverão ser mantidos, e estendidos às novas actividades, o conjunto de procedimentos e metodologias 
presentemente adoptados com vista a garantir o cumprimento da legislação em vigor no âmbito dos resíduos e a 
protecção do meio natural, o qual se considera adequado; 

29. Recolha selectiva dos resíduos produzidos e sua codificação de acordo com o código LER estabelecido pela 
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março; 

30. Armazenamento dos resíduos gerados num parque dotado de condições específicas para o efeito, incluindo 
cobertura, impermeabilização e, nos casos dos resíduos passíveis de derrame, bacia de retenção; 

31. Entrega dos resíduos gerados a operadores licenciados para a sua gestão, privilegiando, sempre que técnica e 
economicamente viável, a sua valorização face à sua eliminação; 

32. Controlo das condições de segurança de transporte dos resíduos enviados para o exterior, nomeadamente através 
da selecção de transportadores autorizados e da utilização da respectiva Guia de Acompanhamento de Resíduos; 

33. Sensibilização dos trabalhadores para a adopção de boas práticas de trabalho, no sentido de garantir a prevenção 
ou redução da quantidade e perigosidade dos resíduos gerados, a CONTINENTAL MABOR deverá também 
manter-se a par dos desenvolvimentos tecnológicos na sua área de actividade, privilegiando sempre a 
implementação de tecnologias mais limpas, bem como a selecção de matérias-primas e auxiliares alternativas 
desde que técnica e economicamente viável. 
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34. Disponibilização e publicitação de um canal de comunicação na Junta de Freguesia de Lousado para receber 
eventuais reclamações e/ou pedidos de informação das populações residentes na envolvente e utilizadores das 
vias de acesso à Mabor Continental; 

35. Elaboração de um relatório anual, relativo à recepção e processamento das reclamações e pedidos de informação 
recebidos através do canal de comunicação a criar para o efeito, a remeter à Junta de Freguesia de Lousado; 

36. Tendo em conta que o EIA revelou que a linha de água que atravessa a unidade industrial apresenta um 
decréscimo da qualidade da água entre a entrada e a saída da unidade e considerando que a Continental Mabor 
não efectua descargas para essa linha de água, deverá ser efectuado um estudo que investigue, identifique e 
elimine a origem dessa contaminação considerando, ainda, que essa fonte de contaminação deverá ter o 
tratamento mais adequado. 

Planos de Monitorização 

Deverão ser implementados os seguintes programas de monitorização, tomando em consideração os seguintes 
requisitos mínimos. 

Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados com periodicidade anual, e ser remetidos para a Autoridade 
de AIA. Estes relatórios serão independentes das informações enviadas a entidades competentes no âmbito da 
legislação ambiental em vigor, nomeadamente o envio à CCDR-N do resultado do auto-controlo das emissões gasosas 
provenientes das fontes fixas e o preenchimento do SIRER. 

Programa de Monitorização Hidrogeológico 

Durante a fase de exploração, deverá ser realizado o programa de monitorização, sistematizado na seguinte tabela. 

Programa de monitorização do factor ambiental Hidrogeologia 

Local a monitorizar Parâmetros a monitorizar Periodicidade 

pH e Condutividade Duas vezes por ano Todas as captações 
utilizadas CR 1 + CR 2 (1) Uma vez por ano (ao longo dos anos 

deverá variar-se a época da recolha) 
Contadores existentes à 

saída das captações Volume captado Mensal 

Todas as captações 
utilizadas Nível freático e hidrodinâmico Contínua (registo mensal) 

(1) Definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, relativo à qualidade da água destinada ao consumo 
humano: CR 1 - Controlo de rotina 1 e CR 2 - Controlo de rotina 2. 

As análises das amostras deverão ser realizadas, preferencialmente, em laboratório acreditado. 

Quando se verificar alguma variação anómala nos parâmetros monitorizados, deverá ser realizada uma caracterização 
individual do tipo CR1+CR2 de cada um dos furos, de modo a despistar a contaminação da água subterrânea. 

Os dados recolhidos deverão ser alvo de uma análise crítica de forma a identificar alterações aos valores de referência. 
Caso isso se verifique, serão investigadas as respectivas causas e adoptadas as medidas correctivas necessárias, 
prática já prevista no âmbito do SGA implementado.  

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais 

Ao nível deste factor ambiental, deverá ser mantido o programa de monitorização existente, apresentado na tabela 
seguinte. 

Programa de monitorização do factor ambiental Recursos Hídricos de Superfície 

Local a monitorizar Parâmetros a monitorizar Periodicidade Tipo de 
amostra 

Contador de ligação à rede 
pública Volume de água consumido Mensal - 

Contadores das captações Volume de água consumido Mensal - 
Contadores sectoriais Volume de água consumido Mensal - 
Contador localizado à saída da 
ETARI Volume de água descarregado Mensal - 

Efluente após tratamento na 
ETARI 

pH , CBO5, CQO, SST, Condutividadade, 
Cloretos, Sulfuretos, Detergentes aniónicos, 
Cianetos totais, Fenóis, Chumbo, Cobre, Crómio 
total, Níquel, Mercúrio, Zinco, Boro, Arsénio, 

Bimestral Pontual 
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Ferro, Selénio, Alumínio, Azoto amoniacal, 
Nitritos, Hidrocarbonetos totais, Temperatura 

Linha de água que atravessa a 
CONTINENTAL MABOR – 
Pontos 1 e 3 conforme 
referidos no EIA 

pH, CBO5, CQO, SST, Condutividade, 
Temperatura Trimestral Composta 

(24 horas) 

Canal Sotex - Ponto 2 
conforme referido no EIA 

pH, CBO5, CQO, SST, Condutividade, 
Temperatura Trimestral Composta 

(24 horas) 

Os dados recolhidos deverão ser alvo de uma análise crítica de forma a identificar alterações aos valores de referência. 
Caso isso se verifique, deverão ser investigadas as respectivas causas e adoptadas as medidas correctivas 
necessárias. As análises das amostras de águas residuais serão realizadas, preferencialmente, em laboratório 
acreditado. 

Programa de Monitorização do Ruído 

Após a implementação das medidas de mitigação previstas, a CONTINENTAL MABOR deverá realizar uma nova 
monitorização dos níveis de ruído emitido de modo a verificar o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de Janeiro. As medições deverão ser realizadas por um laboratório acreditado para o efeito. Caso se verifique o 
incumprimento do RGR, deverão ser implementadas novas medidas e efectuada nova campanha de monitorização 
para avaliar a sua eficácia. 

Sempre que ocorra alguma reclamação, deverão ser efectuadas campanhas de monitorização e definidas medidas de 
minimização, caso se justifique. 

Plano de Monitorização de Resíduos 

Para a monitorização dos resíduos, deverá ser mantido actualizado um registo mensal da quantidade e tipo de resíduos 
recolhidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem como da respectiva origem e destino, com 
identificação da operação efectuada, conforme estipula a legislação em vigor.  

Este registo deverá ser avaliado anualmente e, de acordo com a evolução da quantidade e tipo de resíduos gerados, 
poderão ser implementadas medidas adicionais às sugeridas no sentido de minimizar os impactes ambientais 
detectados.  

Anualmente, deverá ser preenchido o Mapa de Registo de Resíduos através do SIRER. 

 
Validade da DIA: 5 de Fevereiro de 2011 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do Procedimento de AIA 

▪ Início do procedimento de AIA: 2 de Junho de 2008; 

▪ Análise do EIA e avaliação da sua conformidade com as disposições do Artigo 12º, 
do DL nº. 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e da Portaria n.º 330/2001, 
de 2 de Abril, tendo sido solicitados elementos adicionais ao proponente a 20 de Junho 
de 2008, ao 14º dia; 

▪ Apreciação dos elementos adicionais, a 05 de Setembro de 2008, resultando na 
deliberação da CA sobre a conformidade do EIA, a 26 de Setembro de 2008; 

▪ Consulta de entidades externas com competência na apreciação do projecto, cujos 
contributos recebidos (constantes do Anexo II do Parecer da CA) foram tidos em conta 
na presente avaliação; 

▪ Realização de uma visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, no 
dia10 de Novembro de 2008, com a presença de representantes da CA e do 
proponente; 

▪ Realização da Consulta Pública, que decorreu entre 20 de Outubro de 2008 e 17 de 
Novembro de 2008; 

▪ Elaboração do Parecer Final da CA; 

▪ Elaboração da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 143, de 
13.01.2009); 

▪ Emissão da DIA. 

Resumo dos Pareceres Externos 

No âmbito deste procedimento, foram consultadas as entidades Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão e Direcção Regional de Economia do Norte que transmitiram o 
seu parecer favorável, referindo não haver objecções ao projecto em apreço. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: Não houve participação por parte do público. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação e na respectiva proposta da Autoridade de AIA, destacando-se de seguida 
os principais aspectos. 

A unidade industrial CONTINENTAL MABOR localiza-se na freguesia de Lousado, 
concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga. Situa-se a cerca de 2 km a sul 
da Trofa, a cerca de 6 km a este de Santo Tirso, e a aproximadamente a 7 km a norte 
de Vila Nova de Famalicão. 

O procedimento de AIA em apreço decorre do facto desta unidade industrial necessitar 
de aumentar a capacidade de produção para cerca de 52000 pneus/dia, sendo por 
isso designado como Projecto 52k, e permitir produzir pneus mais complexos, através 
da instalação de um novo processo para aplicação de uma película no interior do pneu 
que garanta a selagem do mesmo em caso de furo (ContiSeal).  

De uma forma genérica, a ampliação prevista contemplará: o alargamento de algumas 
instalações fabris dentro do actual perímetro industrial, construção de uma nova 
unidade, a aquisição de equipamento de produção, a modernização de algumas 
máquinas, a ampliação do armazém de pneus, a alteração do layout do parque 
automóvel e arranjos na portaria principal.  

Da visita ao local efectuada pela CA, constatou-se que a obra de construção da nova 
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unidade já se encontra implementada, pelo que a fase de construção será aplicável às 
alterações/ampliações das actuais instalações. Neste sentido, a Autoridade de AIA 
comunicará a situação detectada à Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento 
do Território (IGAOT), nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, na sua redacção actual. 

Em termos de avaliação efectuada, concluiu-se que não se prevê a ocorrência de 
impactes negativos significativos, na fase de exploração, sendo somente de salientar 
as interferências nos factores Ruído e Qualidade do Ar. No entanto, verificou-se que os 
mesmos podem ser minimizados e monitorizados, através da concretização das 
condições constantes da presente DIA, designadamente a condicionante 1, os 
elementos a entregar em sede de licenciamento e os planos de monitorização. 

Face aos exposto e ponderados os factores em presença, resulta que o projecto de 
“Ampliação da Continental MABOR - Indústria de Pneus, SA.” poderá ser aprovado, 
desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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