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1 A FUNÇÃO DO RNT
O Resumo Não Técnico (RNT) aqui apresentado tem como função resumir os principais
aspectos apresentados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Ampliação da Unidade
Industrial da GAMIL. O RNT é uma das peças obrigatórias do EIA, onde se pretende resumir e
explicar de uma forma simples o conteúdo do EIA, tornando-se assim um documento essencial
para a participação do público em processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

Os principais aspectos apresentados neste documento são os seguintes:
•

Aspectos Gerais (enquadramento legal e período de realização do EIA);

•

Apresentação do projecto (incluindo a localização, objectivos e descrição);

•

Situação actual (o que existe actualmente sem o Projecto);

•

Efeitos do Projecto e Medidas Propostas;

•

Síntese (apresentação das ideias gerais sobre o Projecto).

2 ASPECTOS GERAIS
2.1

Enquadramento Legal

A Unidade Industrial da GAMIL é uma unidade industrial que se destina ao tratamento e
revestimento de metais por imersão em zinco fundido.

Segundo a legislação em vigor, a ampliação da Unidade Industrial da Gamil está sujeita a
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) uma vez que o volume total das cubas de tratamento é
superior a 30m3 (máximo exigido pelo ponto 4 do Anexo II alínea e – Tratamento de Superfície
de Metais e Matérias Plásticas que utilizem Processos Electrolítico ou Químico).

A realização do EIA e do RNT teve em conta as normas técnicas para a sua realização, em
especial a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, e
respectivas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro. O RNT teve
ainda em consideração os Critérios de Boas Práticas para a Elaboração e Avaliação de
Resumos Não Técnicos, elaborado pelo antigo IPAMB (Instituto de Promoção Ambiental) e
actualmente disponibilizado pela Agencia Portuguesa do Ambiente (APA).
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2.2

Entidade Licenciadora

A entidade licenciadora do Projecto será a Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia e Inovação, sendo a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional Norte
(CCDR-N) a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
De acordo com a legislação de AIA, em particular com a sub-alínea ii) da alínea a), nº 1, art.º
7º, Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, a autoridade de AIA será a Agência Portuguesa do
Ambiente.
O projecto de Ampliação da Unidade Industrial da GAMIL encontra-se em fase de Projecto de
Execução.

2.3

Elaboração do EIA

A EIA foi realizado entre Janeiro e Julho de 2008 e foi entregue em Outubro de 2008. Em Abril
de 2009 foram solicitados elementos adicionais, tendo resultado na reformulação do presente
RNT.

O EIA foi realizado pelos seguintes técnicos especializados:
•

Paula Costa (Eng.ª Química) – coordenação do projecto;

•

Margarida Gordo (Eng.ª do Ambiente) – co-coordenação do projecto e responsável
pelos descritores de “Águas Residuais” e “Resíduos”;

•

Ana Oliveira Fonseca (Eng.ª do Ambiente) – responsável pelos descritores da
“Qualidade do Ar”, “Ruído”, “Sócio-Economia” e “Riscos Ambientais”;

•

Catarina Amorim (Eng.ª do Ambiente) – responsável pelos descritores do “Clima e
Microclima”, “Geologia e Geotecnia”, “Hidrologia e Qualidade das Águas”, “Solos e
Ocupação dos Solos”;

•

Cláudia Novo (Eng.ª do Ambiente) – responsável pelos descritores de “Ordenamento
do território” e “Paisagem”;

•

Bioma, Serviços em Ambiente – responsável pelo descritor da “Bioecologia”;

•

Rita Gaspar (Historiadora) e João Tereso (Arqueólogo) – responsáveis pelo descritor
do Património;

•

Laboratório de Ergonomia da Universidade do Minho – responsável pelas medições de
“Ruído”.
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3 APRESENTAÇÃO DO PROJECTO
3.1

Localização

A ampliação da Unidade Industrial da Gamil localiza-se no concelho de Viana do Castelo (com
cerca de 91 mil pessoas e 314,2 km2), na freguesia de Neiva, como se apresenta nas figuras
seguintes.

Figura 1 – O concelho de Viana do Castelo e as suas freguesias (sem escala)
(Fonte: http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=368)
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A ampliação da Unidade Industrial tem lugar no terreno da GAMIL, onde já se encontrava
instalada uma Unidade Industrial, estando inserida na Zona Industrial de Neiva Fase 2, com
rápido acesso à A28/IC1 e à EN13.

3.2

Antecedentes do Projecto

O presente EIA foi precedido pelo pedido de Licenciamento Ambiental dado que a Unidade
Industrial em análise é uma das actividades económicas abrangidas pelo Decreto-Lei n.º
194/2000 de 21 de Agosto relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) –
insere-se na categoria 4.1 h) “Instalações de tratamento de superfície de metais e matérias
plásticas que utilizem um processo electrolítico ou químico, quando o volume das Cubas
3

utilizadas nos banhos de tratamento realizado for superior a 30m ”.

O presente EIA decorreu da necessidade do mesmo ser apresentado, de forma a
complementar o documento anteriormente referido como licenciamento PCIP, tendo este ficado
suspenso até à entrega e aprovação do EIA.

3.3

Objectivos

Por motivos relacionados com a actividade e sua localização preferencial, bem como pelo facto
de ser parte integrante de um grupo internacional, a GAMIL tem vindo a verificar um crescente
aumento na procura dos seus serviços. Desde 1999 têm sido feitos investimentos para
aumentar a produtividade e a segurança laboral. No entanto, verificou-se que as instalações
existentes apresentavam limitações, no que diz respeito à capacidade produtiva, e
encontravam-se desadequadas aos novos requisitos ambientais (em especial no que se refere
às emissões atmosféricas) e de segurança e saúde no trabalho, de uma fábrica moderna.

Surge assim a necessidade de ampliar as instalações existentes da GAMIL, com a construção
de uma unidade produtiva com as melhores técnicas disponíveis, tanto em termos produtivos
como ambientais, de segurança e higiene. A construção desta nova unidade vem permitir à
GAMIL duplicar a sua capacidade de produção de 8000 t/ano para 16000 t/ano de material
galvanizado, aumentando assim a capacidade de resposta do mercado nacional e ibérico.

3.4

Descrição

O presente projecto diz respeito à ampliação da Unidade Industrial da GAMIL através de um
novo pavilhão, que irá permitir o referido aumento da capacidade produtiva (com uma nova
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linha de produção) e a modificação do pavilhão primitivo, com o desmantelamento de toda a
estrutura produtiva anterior e sua adaptação a espaço de preparação das peças e espaço de
retoque final dos materiais após tratamento.

É importante referir que esta descrição de Projecto corresponde a uma situação muito
particular: quando foi iniciado o EIA o novo pavilhão já estava construído, que embora ainda
não estivesse em laboração já se encontrava em fase de testes, pelo que o pavilhão primitivo
ainda se encontrava em funcionamento, de forma a assegurar a continuidade do processo
produtivo da Unidade Industrial.

É uma Unidade Industrial equipada com a tecnologia que foi considerada mais vantajosa em
termos económicos e ambientais. A base do processo mantém-se, tendo-se alterado as
capacidades e implementado o tratamento dos gases produzidos.

O processo é composto por três etapas: 1) Recepção e Armazenamento, 2) Galvanização, 3)
Acabamentos, Controlo de Qualidade e Expedição. As etapas 1 e 3 ocorrem no pavilhão
primitivo, a ser adaptado, e a etapa 2 ocorre no pavilhão novo.

Existe ainda um terceiro pavilhão, que neste momento armazena resíduos resultantes do
processo produtivo, matérias primas e material dos clientes.

Apresenta-se de seguida o posicionamento dos pavilhões existentes no terreno da Unidade
Industrial da Gamil, seguindo-se um esquema ilustrativo do processo de fabrico com as várias
etapas.
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Figura 4 – Processo Produtivo da Ampliação da Unidade Industrial da Gamil

Na etapa 1) são recebidos e armazenados os produtos a galvanizar (estruturas metálicas) e as
matérias-primas necessárias ao processo, como o zinco, fluxo e ácido.

Na etapa 2), haverá um desengorduramento para eliminar a sujidade das peças, uma
decapagem para retirar os óxidos de ferro existentes na superfície e uma lavagem para retirar
contaminantes e outros vestígios. Segue-se a fluxagem que elimina os resíduos de oxidação e
prepara a peça para a difusão da liga de zinco no ferro. Dá-se a secagem e as peças seguem
para a galvanização que é a imersão do material no banho de zinco, havendo depois um
arrefecimento das peças terminando assim o tratamento superficial.
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Na última etapa, a 3), prepara-se o material para ser entregue ao cliente, com inspecções
visuais e verificação de imperfeições e correcta espessura do revestimento. O produto final é
então embalado e enviado para o pavilhão, pronto a ser entregue ao cliente.

A etapa 2) está equipada com diversos dispositivos de segurança, dos quais se destaca pela
sua importância ambiental, os sistemas de tratamento de gases: filtro de mangas e sistemas de
aspiração de vapores das cubas de decapagem.

Pretendendo-se ter uma ideia geral das capacidades existentes no que se refere ao pavilhão
primitivo e ao pavilhão novo, apresenta-se seguidamente um quadro com a referencia às
mesmas.

Quadro 3.1 – Capacidades instaladas: Pavilhão Primitivo vs Pavilhão Novo
Etapas da Galvanização
Pavilhão Primitivo
Pavilhão Novo
Desengorduramento

–

eliminação de alguma sujidade
existente nas peças
Lavagem 1

1 cuba

1 cuba

capacidade instalada=13,125m3

capacidade instalada=40,34m3
1 cuba

-

Decapagem

–

remoção

dos

óxidos de ferro existentes na
superfície das peças

capacidade instalada=40,34m

6 cubas

6 cubas

capacidade instalada=88,725m

3

(23,10+5x13,125)

Lavagem

–

remoção

quaisquer

contaminantes

3

capacidade instalada=242,03m

3

(6x40,34)

de
e

vestígios das soluções usadas

1 cuba

1 cuba

capacidade instalada=13,125m

3

capacidade instalada=40,34m

3

anteriormente
Fluxagem

–

eliminação

de

qualquer resíduo de oxidação e
preparação da superfície das
peças para difusão da liga de

1 cuba

1 cuba

capacidade instalada=13,125m3

capacidade instalada=40,34m3

1 cuba

1 cuba

zinco no ferro
Galvanização

–

imersão

do

material na cuba do banho de
zinco,

formando-se

o

capacidade instalada=10,70m

3

capacidade instalada=34,11m

3

revestimento
Arrefecimento
cuba

–

de

finalizando

imersão

na

arrefecimento
o

tratamento

1 cuba
capacidade instalada=13,125m

1 cuba
3

capacidade instalada=38,84m

3

superficial
Arrefecimento 2

-
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Os materiais a tratar no pavilhão novo são de uma forma geral, estruturas metálicas de todo o
tipo (para as condições instaladas, quanto a dimensões e forma), cuja produção anual prevista
é de 16000 toneladas.

Quanto ao pavilhão primitivo, os equipamentos obsoletos foram desmantelados e o edifício
reabilitado, de modo a ser possível adaptar o espaço à preparação de peças e retoques finais
dos materiais após tratamento.

A Unidade Industrial poderá vir a funcionar em regime de laboração contínua, contando com 30
trabalhadores (5 administrativos e 25 fabris) distribuídos por três turnos, sendo o máximo de
trabalhadores por turno de 14, se a evolução do mercado assim o exigir.

4 SITUAÇÃO ACTUAL
O concelho de Viana do Castelo encontra-se junto ao Oceano Atlântico pelo que o seu Clima é
húmido, não possui estação seca e o Verão é pouco quente mas extenso.

Ao nível da Geologia, o relevo é característico da Era do Cenozóico, do Período Quternário da
época do Plio-Pliostocénico. A área em estudo encontra-se na Zona Centro Ibérica, com uma
grande extensão de rochas granitoides, mas a ampliação ocorre numa área classificada como
“Depósitos de Praias Antigas e de Terraços Fluviais”, com níveis de água a cerca de 2m de
profundidade.

Quanto à Água, a Unidade possui um poço, que actualmente não se encontra em uso, sendo
usada água da rede pública de abastecimento.

A área em estudo pertence à bacia hidrográfica do rio Lima, sub-bacia do Rio Neiva que,
segundo o classificação do Instituto da Água, possui uma qualidade razoável para diversos
usos.

Quanto à Qualidade do Ar, a Gamil está incluída na Zona Industrial de Neiva Fase 2, em
pleno funcionamento, tendo duas unidades industriais que lhe fazem fronteira, a
“Recauchutagem Vianense” e a “Pavineiva”. Para além disso, esta Zona Industrial encontra-se
próxima da A28 Porto-Viana do Castelo (ou IC1) e da EN13. Ao nível da Unidade Industrial, o
Pavilhão Primitivo possuía apenas emissões difusas sem qualquer tratamento, que agora no
Novo Pavilhão serão captadas e tratadas, com recurso a equipamento instalado para o efeito.

GAMIL - GALVANIZAÇÃO DO MINHO, LDA.
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Foram já efectuadas medições aos poluentes emitidos pelas chaminés durante esta fase de
testes da Unidade, tendo-se verificado que os valores se encontram todos dentro do imposto
legalmente.

O Ruído actual está relacionado com as várias Unidades Industriais existentes e em
funcionamento na Zona Industrial de Neiva, incluindo a laboração da Gamil. Foram efectuadas
medições nos limites da propriedade da Gamil verificando-se que os valores encontram-se
dentro do que está previsto para zonas mistas, assim classificada no Plano Director Municipal
de Viana do Castelo.

Ao nível da Bioecologia local foram identificadas 20 espécies florísticas locais e 6 inseridas
pelo Homem, tendo-se verificado a presença de 1 planta RELAPE (espécies raras, endémicas,
localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção): a espécies arbustiva, endémica ibérica
Adenocarpus lainzii, nome vulgar Codeço. Em termos de fauna, verificou-se que a área da
intervencionar tem uma reduzida importância, tanto pela presença humana como pela falta de
biótopos.

Em relação aos Solos e Ocupação dos Solos, a Gamil está inserida numa Zona Industrial,
que por sua vez se encontra numa área com limitações ao uso agrícola. Em termos de
Capacidade de Uso dos Solos, a área em estudo insere-se numa zona não agrícola (Classe F)
mas rodeada de zonas agrícolas (Classe A).

Quanto ao Ordenamento do Território e Condicionantes a Gamil encontra-se abrangida pelo
Plano Director Municipal (PDM) de Viana do Castelo, datado de Abril de 2008. Tal como já
referido, a ampliação da Gamil irá ocorrer em espaço industrial, não abrangendo áreas
classificadas ou de conservação da natureza.

A População do concelho de Viana do Castelo tem vindo aumentar gradualmente com
transferência da população do interior para o litoral. No entanto, as taxas de natalidade têm
vindo a diminuir e as taxas de mortalidade a aumentar. Segundo os dados existentes, a
população do concelho de Viana do Castelo possui um maior número de jovens relativamente
aos idosos, predominando as actividades do sectores secundário na freguesia de Neiva e do
sector terciário no concelho de Viana do Castelo no seu todo (com maior peso as Industrias
Transformadoras e a Construção).

A gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos é da responsabilidade da Resulima que abrange os
resíduos de 6 municípios entre eles Viana do Castelo. A Gamil tem os seus RSU (resíduos
sólidos urbanos) recolhidos pela Resulima representando apenas 0,002% do total de resíduos
recolhidos por esta entidade. Os restantes resíduos produzidos pela Gamil são armazenados
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em locais próprios e recolhidos por empresas licenciadas, sendo depois transportados para
empresas que os possam tratar segundo as suas características (actualmente 11 tipos de
resíduos produzidos são valorizados e 5 tipos são eliminados).

Relativamente à Paisagem da área de estudo possui um fraco desenvolvimento natural sendo
completamente industrial dada a vizinhança existente.

No que se refere ao Património, na área em estudo não existem quaisquer achados ou outros
elementos patrimoniais.

5 EFEITOS DO PROJECTO E MEDIDAS PROPOSTAS
Os efeitos causados (impactes) serão aqui referidos considerando a fase de remodelação do
Pavilhão Primitivo (pois a ampliação da Gamil já ocorreu, com a construção do Pavilhão Novo)
e a fase de exploração, bem como as medidas que diminuam os efeitos causados (no caso de
serem negativos) ou aumentem os mesmos (no caso de serem positivos).

Considerando que este documento pretende resumir os principais aspectos do EIA, serão
apenas aqui apresentados os principais aspectos causados pelo Projecto.

5.1

Fase de Desmantelamento e Adaptação do Pavilhão Primitivo

Ao nível das Águas, a lavagem dos pavimentos poderá ser a acção com maiores efeitos
negativos, dado que será necessário lavar o pavilhão onde decorria o funcionamento da antiga
unidade de galvanização para a sua remodelação. Estas águas das lavagens encontram-se
contaminadas, pelo que se prevê que as mesmas sejam recolhidas e enviadas para
tratamento.

A Qualidade do Ar poderá ser influenciada pela remoção de equipamentos antigos devido à
remodelação do Pavilhão Primitivo, bem como pela circulação de um maior número de veículos
pesados, necessário para o transporte dos mesmos. Prevê-se que haja um cuidado acrescido
no manuseamento dos equipamentos para evitar a libertação de possíveis poluentes, bem
como o uso de equipamentos de protecção individual (EPI’s).
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O Ruído poderá ser influenciado pela movimentação de veículos e do manuseamento dos
equipamentos antigos, bem como se houver necessidade de efectuar algum tipo de demolição
para remodelar o Pavilhão Primitivo. Neste sentido, devem ser minimizados os períodos de
carga/descarga dos camiões, devendo esta actividade ser cuidadosa. Para além disso, deve
ser definido um horário de trabalho para as actividades mais ruidosas e devem ser usados os
EPI’s adequados.

A Bioecologia será mais afectada no que se refere à movimentação de maquinaria com
destruição ou remoção do coberto vegetal, para alem da fuga associada às espécies. Por este
motivo, e apesar do local não possuir grande interesse ao nível da Flora, Vegetação e Fauna,
devem ser utilizados apenas os espaços necessários para a realização das actividades
inerentes à remodelação.

No que se refere aos Solos os principais efeitos negativos dizem respeito à lavagem dos
pavimentos, dado que poderá levar à contaminação dos solos que não se encontrem
impermeabilizados (com betão ou alcatrão). Assim, apesar de ter sido previsto que estas águas
sejam recolhidas e encaminhadas para tratamento, deverá colocar-se uma protecção nos solos
(impermeabilização com plásticos grossos por exemplo) durante esta fase para evitar
contaminações.

Para o Ordenamento do Território não se apresentam efeitos ambientais dado que a área em
estudo se encontra incluída em zona industrial, já classificada como tal pelo Plano Director
Municipal de Viana do Castelo.

No caso da Sócio-Economia (População) esta fase não apresenta efeitos positivos dado que
a remodelação do pavilhão pode mesmo causar ruído para as unidades industriais vizinhas,
tanto pelas actividades de desmantelamento como pelo aumento de circulação de veículos
pesados. Caso ocorra a contratação de mão-de-obra, esta será local ou regional, mas cujos
benefícios não são significativos dado o seu reduzido número. Recomenda-se que as
indústrias vizinhas sejam avisadas sobre o período em que as obras irão decorrer bem como a
sua duração. Para os veículos deverá ser colocada sinalização específica com limites de
velocidade e indicação de proximidade de entrada e saída de veículos, se bem que se espera
que estes sejam reduzidos.

No que respeita aos Resíduos, poderão surgir diversos resíduos provenientes das actividades
necessárias à remodelação do Pavilhão Primitivo com a produção de resíduos de construção e
demolição (RCD), águas de lavagem dos pavimentos, remoção de ácidos e outros banhos
contidos nas cubas, assim como sucata ou metais (equipamentos ou peças) que possam estar
contaminados. Todos os resíduos produzidos nesta fase serão recolhidos e armazenados para
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serem depois transportados para empresas que os possam tratar ou eliminar. Os resíduos
serão devidamente separados para que possam ser tratados de forma adequada.

Para a Paisagem poderão surgir efeitos negativos se houver armazenamento exterior de
materiais e equipamentos necessários às actividades de desmantelamento, pelo que se sugere
que os mesmos sejam cobertos ou se possível sejam armazenados no próprio local onde estão
a decorrer as actividades.

5.2

Fase de Exploração do Pavilhão Novo

Para a Qualidade das Águas os efeitos mais negativos encontram-se relacionados com as
águas de escorrência na zona aberta da Unidade, caso não sejam correctamente
encaminhadas para caleiras e/ou colectores. É ainda de referir os efeitos negativos que podem
ocorrer caso haja um derrame ou ruptura de um ou mais depósitos de ácido clorídrico
existentes no exterior dos Pavilhões. De forma a minimizar estes efeitos, o projecto contempla
uma rede de drenagem de águas pluviais devidamente recolhidas em caleiras e os locais de
armazenamento de matérias primas e resíduos no estado líquido estão equipados com bacias
de retenção, para sua segurança.

Ao nível da Qualidade do Ar, o funcionamento da nova unidade irá trazer melhoria da
qualidade do ar local, devido aos equipamentos instalados, que irão permitir o tratamento dos
gases antes de estes serem enviados para a atmosfera. De qualquer das formas, prevê-se que
haja um controle dos valores de forma regular através de medições por entidades acreditadas,
de modo a verificar o cumprimento da legislação existente no que se refere aos valores
máximos. Deverá ainda existir um Plano de Manutenção, que permita que os equipamentos
sejam sujeitos a manutenções periódicas a fim de minimizarem os poluentes emitidos.

Poderá existir uma afectação do Ruído, não pelo funcionamento da Unidade Industrial, mas na
chegada das peças e no seu armazenamento, pelo que se sugere um manuseamento cuidado
das mesmas, para além do uso de EPI’s. O processo de Galvanização possui diversos
equipamentos que no seu conjunto são ruidosos, pelo que houve o cuidado de isolar esses
equipamentos, diminuindo o ruído para o exterior. Para além disso, sendo um processo quase
todo automático, também os trabalhadores se encontram protegidos. Em todo o caso, prevê-se
que haja um controlo regular dos níveis de ruído emitidos para o exterior da Unidade Industrial.

Na Bioecologia a Flora e a Vegetação poderão ter alguns efeitos negativos decorrentes das
manobras dos veículos associados ao funcionamento da Unidade Industrial, com a destruição
do coberto vegetal. Para alem disso, também as possíveis espécies animais aí abrigadas
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poderão fugir dos seus locais habituais, não só pela movimentação de veículos e/ou
equipamentos, como devido ao ruído e poluição atmosférica. Para minimizar estas situações,
propõe-se que haja a requalificação dos canteiros com a substituição de algumas espécies,
com a devida delimitação das áreas de circulação. Deve ainda proceder-se à manutenção das
áreas ajardinadas.

No que se refere aos Solos, a armazenagem de materiais e resíduos e seu transporte pode ser
fonte de derrames, que sendo em grandes quantidades podem atingir os solos e as águas
superficiais mais próximas. Para evitar estas situações, os locais de carga e descarga de
materiais e de resíduos deverão ter inclinação suficiente que encaminhe as águas para um
tanque específico de recolha para posterior tratamento. Caso ocorra algum derrame, deve
proceder-se à descontaminação dos solos rapidamente, usando técnicas simples (como
material absorvente ou serradura) ou mais complexas, em função das quantidades envolvidas
(descontaminação por processos químicos ou físicos).

Relacionado com a Sócio-Economia surgem diversos benefícios locais e para o concelho e
região. Assim, ao nível local, haverá uma melhoria da qualidade do ar com o tratamento dos
gases emitidos ao longo de todo o processo de Galvanização. A ampliação da Unidade irá
permitir o aumento de capacidade produtiva com os ganhos económicos que daí surgem, tanto
ao nível de concelho como ao nível regional, podendo mesmo estender-se ao nível da
Península Ibérica (zona norte em especial).

Os Resíduos produzidos durante a fase de exploração poderão ser ou não perigosos, pelo que
o seu manuseamento deve ser cuidado, incluindo o uso de EPI’s adequados. À excepção dos
resíduos sólidos urbanos (RSU) que possuem uma recolha semanal, todos os outros serão
armazenados

nos

locais

construídos

para

esse

efeito

(parque

de

resíduos),

já

impermeabilizado, com bacia de recolha de eventuais fugas no caso dos resíduos no estado
líquido. Os resíduos armazenados devem estar devidamente identificados e devem ser
armazenados por categorias e tipos (perigosos e não perigosos, e dentro destas categorias por
tipo de resíduo).

Ao nível da Paisagem a ampliação da nova unidade bem como a presença de novos parques
de resíduos (já construídos), são novos elementos na paisagem, que poderão afectar
directamente os trabalhadores das unidades vizinhas ou os fornecedores da própria Gamil.
Dado que o local é já industrial, não se prevê que a alteração visual seja muito importante para
estes observadores.
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6 SÍNTESE
A ampliação da Unidade Industrial da GAMIL vem dar resposta às necessidades de mercado
no que se refere à Galvanização, através do aumento da capacidade produtiva (haverá uma
duplicação em relação à capacidade existente).

Esta ampliação ocorre dentro dos terrenos da unidade industrial já existente, inserida na Zona
Industrial de Neiva, na freguesia de Neiva do concelho de Viana do Castelo.

A ampliação da unidade já ocorreu, bem como a construção dos parques de resíduos,
encontrando-se a GAMIL neste momento em fase de testes. Haverá apenas lugar à adaptação
do Pavilhão Primitivo que servirá de apoio no que se refere às etapas 1) e 3) do Processo de
Galvanização - Recepção e Armazenagem; Acabamentos, Controlo de Qualidade e Expedição.

Em termos de efeitos negativos a ocorrer durante a fase de adaptação do Pavilhão Primitivo,
estes serão temporários e com algum significado ao nível das Águas, Qualidade do Ar, Ruído e
Resíduos.

O funcionamento do novo pavilhão traz grandes benefícios em especial para a Qualidade do Ar
(tanto exterior como interior, para os trabalhadores) e para o Ruído, com a automatização do
processo permitindo aos trabalhadores observar de fora, sem que haja interferências com a
sua saúde.

A ampliação da GAMIL traz assim um ganho económico associado ao aumento da capacidade
produtiva, dado que será mais fácil dar resposta ao mercado de acabamentos por
galvanização.

Em resumo, não se prevê que a ampliação da Unidade Industrial da Gamil venha a causar
efeitos significativos permanentes no ambiente, para alem da melhoria da qualidade do ar local
e do fortalecimento da economia local e regional.
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