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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em epígrafe foi remetido pela Direção Regional de Economia do
Norte para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se
constitui como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de acordo com o Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
A regularização do processo de licenciamento industrial, prevê que este projeto tem enquadramento no
procedimento de AIA no âmbito dos:
- ponto n.º 9 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, uma vez que a produção e tratamento de produtos à base
de elastómeros é igual ou superior a 10 000 t/ano e
- ponto 13 do anexo II, pelo facto de representar um aumento de 23% de capacidade de produção de
pneus em e de 20% área ocupada.
O proponente é a empresa Continental Mabor – Indústria de Pneus, SA.
Tendo em conta o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA (AAIA), que
preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão:
- DRCN, caso se verifique o disposto na alínea d),
- ARHN, caso se verifique o disposto na alínea b), e ao abrigo do Regulamento das Comissões de
Avaliação,
- IGESPAR, caso se verifique o disposto na alínea d),
- APA por poder ter um Licenciamento Ambiental e
- DREN, ao abrigo do regulamento das CA’s e nos termos da alínea f) .
A DRCN, uma vez que não se verifica o disposto na alínea d) do artigo 9º, não se fez representar na
CA.
A APA informou que as atividades desenvolvidas na instalação em causa não apresentam enquadramento
nas atividades constantes do anexo 1 do DL 173/2008 (licenciamento ambiental).
O IGESPAR, I.P. encontra-se representado na CA pela Dra. Leonor Pereira (responsável pela avaliação
do descritor património arqueológico). Entretanto, por alterações institucionais, a representante do
IGESPAR passou a integrar a atual Direção Regional de Cultura do Norte.
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A ARHN encontra-se representada na CA pela Eng.ª Maria João Magalhães (responsável pela avaliação
do descritor domínio hídrico).
A DREN encontra-se representada na CA pelo Eng.º Manuel Moreira da Silva embora não tenha emitido
parecer específico.
A CCDR-N está representada na CA, para além da Eng.ª Maria João Pessoa (responsável pela avaliação
do descritor sócioeconomia), que preside à Comissão de Avaliação, pela Arquiteta Paisagista Alexandra
Cabral (responsável pela avaliação do descritor paisagem), Engª. Maria Manuel Figueiredo (responsável
pela avaliação do descritor ecologia), Dra. Maria João Barata (responsável pela avaliação dos descritores
geologia, geomorfologia, recursos minerais, sismicidade e vibrações), Eng.ª Patrícia Barbedo (responsável
pela avaliação do descritor qualidade do ar), Eng.º Luís Santos (responsável pela avaliação do descritor
resíduos), Eng.º Miguel Catarino (responsável pela avaliação do descritor ruído) e pela Eng.ª Isabel Presa
(responsável pela avaliação dos descritores ordenamento do território e uso do solo).
A Consulta Pública esteve a cargo da Dra. Rita Ramos.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO DE AIA
A documentação, remetida pela Entidade Licenciadora (DREN) para a Autoridade de AIA, era composta
pelos seguintes elementos:
EIA:




Estudo de Impacte Ambiental (abril, 2012);



Projeto de Execução (maio, 2012)

Após os pedidos de elementos adicionais, foram acrescentados os seguintes documentos:


Esclarecimentos Adicionais (julho, 2012);



Revisão do RNT (julho, 2012).

Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do ponto 5 do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3
de maio, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, o presente
documento traduz a informação recolhida pela CA, e que pretende avaliar se o EIA cumpre os
requisitos estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexo II e III da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.
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Aquando da nomeação da CA, e tendo em conta a data de instrução do processo (10.05.2012), a
conformidade deveria ter sido declarada até 21 de junho de 2012, assim como o prazo final para o
processo de AIA seria o dia 9 de novembro de 2012. No entanto, e ao abrigo do ponto 5 do Artigo 13º
do Decreto-Lei 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de novembro, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, através
da solicitação de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao presente parecer), no dia 6 de
junho de 2012, tendo decorrido 20 dias úteis do prazo estipulado.
O prazo atribuído pela Autoridade de AIA (AAIA) para resposta foi o dia 23 de julho de 2012. A 19 de
julho de 2012, deu entrada nesta CCDRN, a documentação de resposta ao pedido de elementos
adicionais, pelo que o prazo de contagem reiniciou a 20 de julho.
Analisados os documentos, entendeu-se assim que o EIA em causa passou a estar corretamente
organizado no que respeita ao exercício de AIA, e de acordo com as disposições em vigor nesta área.
Por tal, a Declaração de Conformidade foi emitida a 2 de agosto, passando deste modo a data de
conclusão deste procedimento de AIA e respetivo prazo final para exaração da DIA para o dia 11 de
dezembro de 2012.
A taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 2 do Artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de novembro, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as
alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foi liquidada em tempo útil.
No âmbito deste procedimento, a CA efetuou uma visita ao local no dia 02 de outubro de 2012, tendo
sido acompanhada pelos representantes da empresa, Engª Sandra Ribeiro e Eng.º Domingos Machado, e
pelos membros da CA, Arquiteta Paisagista Alexandra Cabral, Dra. Leonor Sousa Pereira e Eng.ª Maria
João Pessoa, cujo relatório de visita se anexa.
Decorrente desta visita ao local, foi possível constatar a conclusão de algumas das ações inerentes a esta
ampliação, como sejam:
- fundações na envolvente da ContiSeal;
- a conclusão do parque de estacionamento junto à portaria nº2;
- desenvolvimento, em plena fase de obra de execução de projeto, relativo ao “desvio da linha de água”,
conforme fotos em Anexo.
Importa salientar, do panorama que foi presenciado aquando da visita, a dimensão da obra referente ao
desvio da ribeira de Penouços e o canal das águas pluviais e o seu carácter impactante, que avulta em
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relação à intervenção correspondente à instalação das unidades industriais, que estão dependentes deste
desvio, sem o qual o projeto 20MIO nunca poderia vir a ser implementado.
Salienta-se também que o desvio da linha de água se localiza em área já afeta à unidade industrial, local
para onde a ampliação do edificado ocorrerá, bem como a ligação à rede de drenagem de águas pluviais.
Face ao apurado na visita ao local, no dia 04 de Outubro de 2012, por correio eletrónico, foi reportada
à restante CA a situação constatada e solicitou-se, desde logo, esclarecimento à ARHN “ (…) do
enquadramento legal e do modo como se conforma o projeto do desvio da ribeira, a decorrer em
paralelo com este procedimento de AIA, em curso”. Mais se solicitou esclarecimento “ (…) da razão
porque a intervenção da obra de desvio da ribeira não foi incluída neste procedimento de AIA, e de que
modo a APA/ARHN acautelou os impactes que uma obra daquela natureza naturalmente acarreta”.
Nessa sequência, foi agendada uma reunião da CA, para esclarecimento e ponto de situação
procedimental e formal, para o dia 10.10.2012, pelas 15h00, na CCDRN, cuja ata se anexa.
Atendendo ao constatado na visita e decorrente da reunião da CA, que contou com as presenças da
Dra. Leonor Pereira, pela DRCN (ex-IGESPAR), e pela CCDRN a Arquiteta Paisagista Alexandra
Cabral, Dra. Maria João Barata, Engª Maria Manuel Figueiredo, Engª Isabel Presa, Dra. Rita Ramos e Eng.ª
Maria João Pessoa, considerou-se que deveriam ser consultados quer o Proponente quer a APA/ARHN,
para aferição da conformação da obra em curso, designadamente dos trabalhos de desvio da linha de
água e dos moldes em que este projeto foi aprovado pretendendo-se ainda aferir a ainda da
conformação legal e procedimental da licença emitida pela ARHN a anteriori da conclusão do
procedimento de AIA e, igualmente, o cumprimento dos termos da licença em causa. Ficou também
acordada a realização de uma nova reunião da CA com a presença da APA/ARHN.
Assim, foram solicitados os seguintes esclarecimentos:
i) ARHN – Sobre o desvio da linha, por correio eletrónico de 15 de outubro de 2012:
- Conformação da licença emitida e sua potencial extemporaneidade face ao procedimento de AIA, em
curso, uma vez que o projeto de desvio da linha de água é considerado uma das atividades de
construção do projeto 20MIO, sem o qual o projeto, na sua globalidade, nunca poderia vir a ser
implementado, transformando o desvio da linha de água num projeto complementar indispensável ao
projeto global 20MIO, e não um projeto isolado ou dissociável do projeto global;
- Demonstração pela entidade licenciadora do projeto de desvio da linha de água da comunicação, por
parte do proponente, do início dos trabalhos, conforme a condição imposta na licença emitida a
14.05.2012;
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- Razões pelas quais o projeto de entubamento da linha de água inicialmente apresentado foi indeferido,
justificação para a sua reformulação e apresentação do projeto aprovado, acompanhado de memória
descritiva e orçamento;
ii) Proponente, por fax remetido a 15 de outubro de 2012:
- Demonstração de comunicação à entidade licenciadora do projeto de desvio da linha de água do início
dos trabalhos, de acordo com o item 3 do ponto IV – Condições Gerais, da licença emitida pela ARHN;
- Estando referido na página 16 do Relatório Síntese que o desvio do ribeiro constitui uma ação inerente
à fase de obra, informação sobre o projeto de entubamento inicialmente apresentado junto da ARHN e
as razões apresentadas por esta entidade para o seu indeferimento;
- Apresentação do projeto aprovado, acompanhado de memória descritiva;
- Esclarecimento se o projeto em execução corresponde ao projeto aprovado pela ARHN e se o
mesmo cumpre os termos da licença emitida.
Foi realizada uma segunda reunião da CA a 17 de outubro de 2012, com o objetivo de serem
esclarecidas as questões solicitadas por correio eletrónico, garantindo a presença da APA/ARHN.
Estiveram presentes os representantes da ARHN Eng.ª Maria João Magalhães, Eng.º Sérgio Fortuna e
Eng.º Victor Andrês, e a Dra. Leonor Pereira da DRCN (ex-IGESPAR), a Dra. Maria João Barata, a Engª
Isabel Presa, a Engª Patrícia Barbedo e a Engª Maria João Pessoa da CCDRN. Ficou acordado com a
ARHN que os esclarecimentos solicitados por mail e as dúvidas apresentadas na reunião seriam
esclarecidas e respondidas por escrito, em complemento ao parecer setorial já emitido. Também foi
esclarecido por esta entidade que a emissão de parecer favorável à autorização do projeto ocorreu em
fase anterior à publicação das cartas da REN de Vila Nova de Famalicão, conforme ata em anexo. Assim,
ficou acordada a realização de uma visita ao terreno com a APA/ARHN no dia 22 de Outubro.
Esta segunda visita ao local, realizou-se pelas 11h00 do dia 22 de outubro, com os representantes da
APA/ARHN, Eng.ª Maria João Magalhães, Eng.º Sérgio Fortuna e Eng.º Victor Andrês, para além da Engª
Isabel Presa, Dr. Rui Fonseca e Engª Maria João Pessoa, da CCDRN e dos representantes do
Proponente, Engª Sandra Mesquita e Eng.º Domingues Machado. Foi esclarecido no local que a obra
decorre conforme o proposto, aprovado e licenciado pela APA/ARHN.
Questionada a APA/ARHN e o proponente sobre as movimentações de terra que se verificaram no
local foi possível esclarecer que estas se relacionam em grande parte com as obras do desvio da linha de
água e da construção da rede de águas pluviais, mas também com as anteriores alterações, sendo, por
isso, de difícil separação no todo, dadas as alterações no terreno. Acresce referir que segundo o
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proponente, a construção da rede de águas pluviais enquadra-se nas anteriores alterações aprovadas
pela DREN.
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública (CP)
decorreu durante 21 dias úteis, tendo o seu início no 22 de agosto de 2012 e o seu final a 19 de
setembro de 2012.
No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer externo à Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão (CMVNF), a 8 de agosto de 2012, reiterado por fax remetido a 22.10.2012 e também às
Estradas de Portugal (EP), por fax enviado no dia 22.10.2012.
Aos pedidos de esclarecimento apresentados a 15 de outubro, quer por correio eletrónico para a
APA/ARHN, quer por fax para o Proponente, a APA/ARHN respondeu com uma informação
complementar à autoridade de AIA, por correio eletrónico a 26 de outubro de 2012 e o proponente
respondeu com a entrega de elementos, a 19 de outubro de 2012. Posteriormente, decorrente da visita
do dia 22 de outubro, o proponente enviou esclarecimento complementar sobre o projeto de execução
do canal de águas pluviais em secção box culvert, que deu entrada na CCDRN a 29 de outubro de 2012.
Da leitura aos elementos apresentados foi possível esclarecer que:
i) o Proponente, respondeu por correio eletrónico remetido a 19 de outubro, esclarecendo que o
valor do investimento para o desvio do ribeiro está incluído no valor total do investimento apresentado
no EIA e enviou cópias de:
- correio eletrónico datado de 02.10.2012, para a APA/ARHN, a comunicar o início da obra, de acordo
com o item 3 do ponto IV – Condições Gerais, da licença emitida pela ARHN;
- primeiro projeto referente ao desvio do ribeiro com parecer da ARHN e cópia do projeto aprovado
com respetiva memória descritiva e orçamentação explicitando que o mesmo está a ser executado de
acordo com o aprovado pela ARHN.
Posteriormente, o proponente esclareceu que o projeto das águas pluviais não foi incluído no atual
projeto em avaliação, estando integrado no anterior, 17 Mio, com aprovação da Direção Regional de
Economia do Norte, em Janeiro de 2012. Mais esclareceu que a ligação em canal do ribeiro à conduta de
águas pluviais (box culvert) foi decidido posteriormente, ao processo de licenciamento do projeto 17
Mio, tendo em consideração uma recomendação da ARHN, com o objetivo de melhorar o fluxo de água
em situação de cheia e evitar o transbordo para o interior das instalações fabris, conforme ocorrido em
finais do ano 2011. No desenho das águas pluviais do projeto 20 Mio está identificado o trajeto final da
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conduta de águas pluviais com a possibilidade de ligação à rede de drenagem dos arruamentos
circundantes à fábrica, atendendo a um pedido da Junta de Freguesia de Lousado e da Câmara Municipal
de Famalicão, estando estas ligações a descarregar para caixas de visita. Mais informou o proponente
que todas as infraestruturas serão monitorizadas.
ii) a ARHN respondeu com parecer complementar enviado a 26 de outubro, que será integrado neste
parecer na respetiva avaliação do descritor domínio hídrico, salientando que o procedimento de AIA
deu entrada na ARHN em 22 de Maio, sendo em 14 de Maio de 2012 a data de emissão da licença, na
sequência do anterior parecer com emissão da Autorização anexa ao EIA. Embora a REN, para o
concelho de V. N. Famalicão, tenha entrado em vigor antes desta data, não foi tida em conta para a
emissão da licença, uma vez que o parecer que lhe deu origem foi emitido antes da entrada em vigor da
mesma.
Assim, a ampliação denominada, projeto 20MIO, âmbito do presente EIA, incidindo sobre uma área
onde se localiza o troço de uma linha de água, foi alvo de um processo administrativo quanto à afetação
dos recursos hídricos, nomeadamente alteração do seu traçado, com a eliminação do anterior e a
criação de um novo (artificial).
Mais informou que deu entrada na ARHN uma proposta inicial de aquedutamento do novo traçado na
sua totalidade, cuja proposta não foi aceite pela ARHN por não concordar com o aquedutamento
integral do troço a intervencionar, tendo sido solicitada uma alteração do projeto. Nesta alteração o
canal a criar só poderá ser aquedutado na extensão estritamente necessária (cerca de 40 m para
montante da canalização existente há vários anos sob as instalações da fábrica com uma extensão
aproximada de 300 m), permanecendo o restante troço a céu aberto.
Em janeiro de 2012 foi comunicada pela ARHN à empresa, a aceitação do novo projeto de
aquedutamento, tendo sido condicionado à inclusão de algumas medidas indicadas e ligeiras alterações.
Embora a alteração do traçado da linha de água esteja relacionado com a referida ampliação MIO 20, à
data em que foi emitido o parecer final e a respetiva licença, a ARHN referiu não ter conhecimento de
qualquer AIA em curso ou indicação de que a mesma pudesse vir a ser exigida.
Contudo, as ações referidas, integrantes do projeto, em fase de obra ou já concluídas aquando da
elaboração do EIA e da visita da CA ao local, serão reportadas à IGAMAOT, uma vez que não foram
avaliadas no âmbito do presente processo de AIA, conforme determina o cumprimento do artigo 36º do
RJAIA.
Foi realizada uma terceira e última reunião da CA, no dia 6 de novembro, pelas 10h30, na CCDRN, que
contou com a presença da Dra. Leonor Pereira, em representação do ex-IGESPAR/DRCN, e da
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CCDRN, estiveram presentes a Arquiteta Paisagista Alexandra Cabral, a Engª Maria Manuel Figueiredo, a
Dra. Maria João Barata e a Engª Maria João Pessoa, com o objetivo de se apurar os termos apresentados
no parecer da CA, face aos documentos recebidos no âmbito do procedimento de AIA.

3. ANTECEDENTES
A Continental Mabor realizou dois projetos de expansão sujeitos a AIA, o último dos quais decorreu do
aumento da capacidade de produção da unidade industrial para cerca de 52000 pneus/dia, sendo por
isso designado como Projeto 52k, e da produção de pneus mais complexos, através da instalação de um
novo processo designado por ContiSeal. Nesta fase foi avaliada uma área total de 210 120 m2, e exarada
uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, em 5 de Fevereiro de 2009.
Posteriormente, foram autorizadas pela Direção Regional de Economia do Norte (DREN) duas
alterações desta unidade industrial, sem aumento da capacidade de produção. A primeira alteração
correspondeu a um aumento da área de implantação em 3 485,6 m2 (passando de 101 878 m2 para 105
193,6 m2) em resultado do alargamento do edifício principal na face voltada a norte. A segunda alteração
correspondeu a um aumento de 16 190 m2 na área de implantação das instalações fabris (resultando
numa área de 121 383,6 m2) com ocupação de uma área na face nascente da instalação fabril, que inclui
os terrenos onde se localizava uma unidade industrial de fabrico de borracha (TRIBOR – Indústria de
Borracha S.A.), entretanto adquiridos pela Continental Mabor.
De acordo com o Aditamento ao EIA e com a informação transmitida pelo proponente, a primeira
alteração correspondeu a alterações conforme a seguir se indicam:
- Aumento da área de implantação em 3 485,6 m2, passando de 101 878 m2 para 105 193,6 m2, em
resultado do alargamento do edifício principal, na face voltada a norte;
- Instalação na área de ampliação de dois equipamentos, uma extrusora e uma calandra;
- Reorganização de lay-out com relocalização de equipamentos e locais de armazenamento;
- Relocalização do laboratório de análise de matérias primas e materiais em processamento;
- Demolição da área de produção de solutos de base solvente e eliminação do tanque de solvente da
borracha.
A segunda alteração, de acordo com a informação transmitida pelo Aditamento, correspondeu às
seguintes alterações:
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- Aumento da área de implantação dos edifícios fabris, passando de 105193,6 m2 para 121383,6 m2,
ocupando uma área na face nascente do edifício fabril que inclui as instalações desativadas da unidade
industrial TRIBOR e instalação de 16 novos equipamentos nessa área, 1 extrusora de paredes, 1
máquina de corte de tecido metálico, 3 máquinas de construção de talões com cunha, 7 módulos de
construção de pneus em verde, 1 innerliner e 1 máquina de corte de tecido têxtil;
- Relocalização de vários equipamentos existentes e
- Deslocação de uma parte do arruamento vicinal, conforme protocolado com a Junta de Freguesia de
Lousado.

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Localização, Justificação e Caracterização do projeto
A Continental Mabor localiza-se numa área industrial, com entrada principal pela rua Adelino Leitão. A
sul localizam-se habitações, um espaço industrial e a unidade ContiSeal, em contíguo com a ITA Indústria Têxtil do Ave, unidade industrial pertencente ao grupo da Continental Mabor. Na via a oeste,
rua de S. João, a unidade industrial confronta com áreas agrícolas e florestais. A norte, contígua à
unidade industrial, localiza-se uma indústria de fabrico de betão. A este, com a anexação dos terrenos
onde se localizava uma unidade industrial de fabrico de borracha (TRIBOR), a Continental Mabor
confronta com um campo de futebol (Grupo Desportivo de Lousado), uma antiga unidade industrial,
reconvertida para espaço comercial (Centro de Negócios do Ave, também conhecido como
MERCADONA), para além de pequenas unidades industriais, diversas habitações, áreas agrícolas e
florestais que complementam a envolvente da Continental Mabor.
O projeto em avaliação, designado por projeto 20 Mio, localizado na freguesia de Lousado, concelho de
Vila Nova de Famalicão, pertencente ao distrito de Braga, encontra-se em fase de projeto de execução.
Contempla o aumento da capacidade de produção de 23%, passando de 52 000 para 64 000 pneus/dia,
com recurso à utilização de tecnologia específica, para produção de pneus mais complexos. O aumento
de produção pretende responder aos pedidos das fábricas de automóveis, nomeadamente de
equipamento de origem, garantindo uma cota de mercado mais alargada e a manutenção da unidade
industrial em Portugal.
Posteriormente, segundo o EIA e o Aditamento, o projeto 20 Mio contemplava as seguintes alterações
na unidade industrial:
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Construção de um novo edifício com 3 220 m2 na face nascente (ligação das naves existentes)
para a instalação de módulos de construção. O terreno de implantação deste edifício foi alvo de
intervenção no âmbito de ampliações anteriores, nomeadamente de desmatação, movimentação
de terras, terraplanagem e construção de taludes;



Construção de um novo edifício em altura na face norte das atuais instalações, com uma área de
implantação de 8 550 m2 para as novas linhas da misturação, com instalação de 5 unidades de
misturação e armazém automático de matérias-primas;



Construção da área nova de abastecimento e armazenagem de matérias-primas ao novo edifício
da misturação; esta área, num total de 1 300 m2, compreendendo a instalação dos silos de
negro de fumo, estação de descarga de sílica, tanques de armazenagem dos óleos e respectivo
cais de descarga. O terreno de implantação do edifício e área anexa, foram alvo de intervenção
no âmbito de ampliações anteriores, nomeadamente de desmatação, movimentação de terras,
terraplanagem e construção de taludes. Para as referidas construções é necessária a intervenção
na linha de água que atravessa o terreno, a qual foi licenciada pela ARH-N (licença de
14.05.2012), conforme referido no Aditamento;



Construção de um novo edifício para instalação de dois compressores na face nascente numa
área de 140 m2;



Construção da nova área de resíduos na face nascente das instalações num total 2 700 m2, dos
quais 1 000 m2 serão cobertos;



Construção de um novo edifício com 500 m2 para vestiários e balneários dos colaboradores de
empresas contratadas. Em Aditamento o proponente informou que o terreno de implantação
das construções foi alvo de intervenção no âmbito de ampliações anteriores, nomeadamente de
desmatação, movimentação de terras, terraplanagem e construção de taludes.



Construção de 2 parques para veículos num total de 5 840 m2 e das respetivas portarias para
controlo de entradas e saídas. O terreno de implantação do parque de estacionamento e
portaria n.º 3 foi alvo de desmatação. Para a sua execução é necessária a intervenção na linha de
água que passa no terreno, a qual já se encontra licenciada pela ARH-N (licença de 14.05.2012).
O proponente também informou no aditamento que o parque de estacionamento de veículos
ligeiros e respetiva portaria nº 2 já foi executado à data do referido Aditamento.



Relocalização dos estaleiros das entidades contratadas na face nascente das instalações;



Aquisição de equipamentos produtivos;

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 773
Processo 547233
Ampliação da Continental Mabor – Projeto 20 Mio
outubro de 2012

Página 12 de 78

Parecer Final da Comissão de Avaliação



Reorganização de lay-out a nível de equipamentos e áreas de apoio ao processo;



Melhoramento das condições das instalações sociais, ou seja, requalificação/remodelação dos
balneários existentes;



Requalificação das áreas verdes e não ajardinadas;



Construção de um aumento do edifício do ContiSeal em 1 326 m2 para instalação de novos
equipamentos produtivos e instalação de um tanque para a armazenagem de polibuteno
(capacidade de 40 m3), para substituição do abastecimento atual em recipientes individuais (200
l), no exterior da ContiSeal. As alterações referidas implicam obra de construção sobre terrenos
estudados no âmbito da DIA de 2009, atualmente impermeabilizados, mas desocupados.

De referir ainda a aquisição de uma segunda unidade de cogeração, com características similares às da
existente, embora esta alteração seja da responsabilidade da Enerlousado – Recursos Energéticos, Lda,
empresa responsável pela exploração da cogeração existente nas instalações da Continental Mabor. Mais
informa que esta alteração realiza-se numa área atualmente ocupada por infraestruturas de apoio às
caldeiras.
O EIA informa também que, após a execução do projeto 20 Mio, o regime de funcionamento será o
mesmo, prevendo-se um aumento do número de funcionários para 2000.
Salienta ainda, no âmbito das atividades das obras de construção, entre outras ações específicas, o
desvio e entubamento da linha de água, apresentado no relatório síntese como obra dependente de
autorização da ARHN. No Aditamento ao EIA, informa-se que esta obra já se encontra licenciada pela
ARHN, anexando-se a respetiva licença datada de 14.05.2012.
No âmbito da CA, a ARHN solicitou, em sede de conformidade, o envio de uma planta que evidencie as
intervenções a efetuar na linha de água, conforme projeto entregue e licenciado pela mesma entidade,
constituindo um anexo do Aditamento.
Assim, constata-se que este procedimento de AIA para a ampliação denominada projeto MIO 20,
deveria incidir também, sobre a área de localização do troço da linha de água, nomeadamente, devido à
alteração do seu traçado, com a eliminação do anterior e a criação de um novo (artificial). Todavia, o
EIA refere a ação mas não a avalia efetivamente, considerando que esta ação, alvo de um processo
administrativo de licenciamento, da responsabilidade da APA/ARHN na qualidade de entidade
licenciadora, a qual integra esta CA, avaliando a afetação dos recursos hídricos. Segundo a ARHN, a
proposta inicial de aquedutamento do novo traçado na sua totalidade, não foi aceite tendo sido sujeita a
uma alteração do projeto, em que o canal a criar só poderia ser aquedutado na extensão estritamente
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necessária (cerca de 40 m para montante da canalização existente há vários anos sob as instalações da
fábrica com uma extensão aproximada de 300 m), permanecendo o restante troço a céu aberto.

5. APRECIAÇÃO DO PROJETO
A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais recebidos, nos pareceres recebidos, nos
resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta as visitas de reconhecimento ao local de
implantação, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto.
O estudo em apreço encontrava-se devidamente organizado em termos formais. Contudo, apresentava
lacunas de informação, relativas a alguns descritores significativos, as quais se colmataram após os
esclarecimentos à CA.
O Resumo Não Técnico (RNT) entregue inicialmente foi reformulado de modo a incluir as questões
levantadas pela CA e refletir a informação adicional.
No seguimento do descrito anteriormente, e atendendo às características e enquadramento do Projeto,
destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como fundamentais.

5.1. Ordenamento do Território e Uso do Solo
O EIA refere, quanto a possíveis alternativas, a ampliação desta unidade industrial já existente, com a
dimensão da Continental Mabor, as alternativas a considerar referem-se aos equipamentos produtivos,
sendo neste projeto 20 Mio implementada a melhor tecnologia disponível. Do ponto de vista de
localização, as áreas de ampliação da Continental Mabor correspondem às áreas disponíveis para o
crescimento da unidade industrial, face às restrições de ordenamento do território e à forte ocupação
atual da área envolvente.
Ordenamento do Território e Uso do Solo
Plano Diretor Municipal
O projeto 20 Mio consiste na ampliação da unidade industrial de fabricação de pneus, localizada na
freguesia de Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão, tendo como objetivo a regularização do
processo de licenciamento industrial da Continental Mabor.
De acordo com a planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Famalicão (RCM nº 82/94, de 16 de
setembro e a suspensão parcial conforme a RCM nº 136/2002, de 27 de novembro), a unidade industrial
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Continental Mabor localiza-se em Espaços Industrial, não existindo condicionantes na área da pretensão,
em conformidade com a planta de Condicionantes.
O proponente apresentou uma informação, de 09/07/2012, do Departamento Municipal de Planeamento
e Gestão Urbanística, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão que refere “(…) a ampliação
pretendida está de acordo com aquilo que o PDM prevê para esse local.”, bem como um parecer jurídico, de
05/07/2012, da Câmara em referência.
Relativamente ao uso do solo, no que diz respeito ao EIA, o local em estudo encontra-se numa zona com
uso industrial.
Em face do que antecede e considerando também a pronúncia favorável da APA (ex-ARHN) e a emissão
do respetivo título de autorização para o desvio e regularização do Curso de Água, em 14/05/2012,
propõe-se parecer final favorável condicionado ao cumprimento das condições da autorização já
concedida por essa entidade e das medidas de minimização propostas no EIA. No que diz respeito à
medida de minimização MC4 esta deve ser alterada no seu último período, passando a constar o
seguinte: “(…) Só será admissível a ocupação de solos classificados como RAN e REN, em casos
excecionais, devidamente justificados.”, em vez de “(…) Em nenhum caso, deverão ser ocupados solos
pertencentes a RAN e REN.”.

5.2. Recursos Hídricos
Com a ampliação 20 MIO, o EIA prevê um aumento de 20 % no consumo de água, de forma a atender às
necessidades da nova unidade de cogeração com o aumento da produção. Refere ainda que esse
incremento que se traduzirá em 10% nos furos e poços e 10% na captação superficial do rio Ave, permite
continuar a cumprir os volumes máximos autorizados nos respetivos títulos de utilização
Segundo o EIA, as águas residuais geradas têm origem nas atividades domésticas e em diferentes etapas
do processo produtivo. A instalação dispõe de uma rede separativa para a drenagem dos diversos tipos
de águas residuais geradas, águas industriais, domésticas e águas pluviais.
O EIA refere que as águas residuais domésticas da Continental Mabor e da Contisel são descarregadas na
rede de coletores do SIDVA. As águas residuais industriais podem ser divididas em sete circuitos, no
entanto, todas as águas residuais são enviadas para a ETARI, com exceção da água das extrusoras que
vão, em parte, diretamente para o SIDVA.
Com a implementação do presente projeto o EIA prevê um aumento do volume de águas residuais em
cerca de 40% (embora este volume contemple também projetos anteriores).
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A empresa dispõe de uma Unidade de Despoluição de Solos e Águas para tratamentos dos efluentes
contaminados com óleo. Esta unidade procede à separação automática de todos os óleos e
hidrocarbonetos. Após o tratamento, a água tratada é descarregada na ETARI e os óleos e os
hidrocarbonetos são encaminhados para o tanque do óleo e hidrocarbonetos.
Recursos Hídricos Subterrâneos
O estudo compreendeu a caraterização e identificação das condições hidrogeológicas presentes na área
afeta ao projeto. Foi efetuado trabalho de campo que contribuiu para a identificação e caraterização dos
pontos de água permitindo avaliar os aspetos hidrogeológicos da área.
Do Inventário Hidrogeológico constaram 24 pontos de água, 5 pontos de água localizados em linhas de
água, 7 nascentes, 2 minas, 4 poços e 6 furos. No essencial, as captações de água são utilizadas no
processo industrial (no caso das captações da empresa), em regas e lavagens, e mais raramente no
consumo doméstico. Não houve indicação da existência de perímetros de proteção.
No decorrer do trabalho de campo, o EIA refere que foi verificado que as minas e nascentes da
envolvente se encontravam secas.
Recursos Hídricos Superficiais
A área em estudo interseta uma linha de água de direção aproximadamente NE-SO que se encontra
canalizada sob a área já edificada. A NO do limite da unidade fabril encontra-se cartografada uma linha de
água, de direção NE-SO que foi verificada tratar-se de uma zona de vale, correspondendo a uma zona
preferencial de escorrência. Todas as linhas de água fluem em direção ao rio Ave.
O EIA refere que na generalidade dos casos, as linhas de água de ordem inferior, representadas na
cartografia, na área envolvente do projeto, não têm representatividade no terreno.
Identificação e Avaliação de Impactes
Os impactes identificados no EIA são os que a seguir se descrevem:
Recursos Hídricos Subterrâneos
Fase da Construção
- Movimentação superficial de terras, com alteração das áreas de recarga do aquífero profundo.
A remoção do horizonte de alteração, na zona afeta à ampliação, implica uma modificação do modelo
natural de infiltração das águas pluviais, com a consequente diminuição da capacidade de armazenamento
no aquífero superficial. Assim, dada a situação morfológica do sedimento metassedimentar em questão, a
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decapagem originará um aumento da escorrência superficial, implicando alterações na capacidade de
cedência de água, por infiltração, desde as camadas mais superficiais até ao aquífero profundo.
Trata-se de um impacte negativo, de efeito direto, permanente e irreversível, no entanto, pouco
significativo.
- Escavação em rocha até atingir a cota de base do projeto podendo resultar na afetação do nível
freático.
A escavação em rocha afeta à ampliação da área edificada poderá conduzir à ocorrência de alterações ao
nível de pequenas exsurgências, por diminuição da recarga profunda e consequentemente da alteração da
circulação das águas subterrâneas e rebaixamento do nível freático.
Trata-se de um impacte negativo, permanente, irreversível e de efeito direto, sendo, no entanto,
considerado pouco significativo, uma vez que não foram identificadas nascentes na área sujeita às
alterações projetadas.
- Abertura de acessos e criação de áreas edificadas, com aumento da área impermeabilizada podendo ter
como consequência a diminuição da recarga, resultando na afetação do nível freático.
A compactação resultante da movimentação de máquinas na zona de construção das edificações poderá
originar a colmatação de interstícios e fissuras existentes no substrato rochoso, por materiais de
granulometria fina implicando alterações na cedência de água, por infiltração, desde a superfície até ao
aquífero profundo.
Trata-se de um impacte negativo, permanente, irreversível, direto podendo ser pouco significativo.
-Derrames acidentais de substâncias poluentes
Durante a preparação do terreno, poderão ocorrer derrames de óleos e de outros hidrocarbonetos,
provenientes da circulação de veículos e maquinaria de apoio, influenciando certamente a qualidade da
água subterrânea.
Este impacte negativo, é direto, temporário e reversível o que se poderá traduzir num impacte pouco
significativo.
Fase de Exploração
Os impactes identificados nesta fase, sendo mais prolongados no tempo, poderão ter efeito negativo:
-Presença física das edificações, com consequente afetação dos recursos hídricos subterrâneos no que
concerne à disponibilidade, por diminuição da recarga superficial.
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-O manuseamento da matéria-prima e do produto resultante do processo produtivo, bem como os
resíduos resultantes da atividade industrial deverão ser tidos em conta no que concerne à
contaminação da água subterrânea. Contudo a ocorrência de derrames acidentais será baixa se
adotadas as medidas de prevenção e controlo, podendo conduzir a um impacte quase nulo.
Este impacte poderá ser negativo, de efeito direto, sendo também temporário e reversível.
-Aumento do consumo de água nas captações com consequente afetação da disponibilidade dos
recursos hídricos subterrâneos.
De modo a dar resposta ao aumento da produção, o EIA prevê um aumento do consumo de água de
10% nas captações subterrâneas existentes junto às instalações da Continental Mabor, acrescido de 10%
no poço localizado na margem do rio Ave. Este aumento do consumo poderá afetar o nível freático,
localmente e na envolvente imediata, podendo refletir diferenças no caudal e no NHE.
Trata-se de impacte negativo que resulta diretamente do projeto de ampliação, com caráter permanente,
no entanto, reversível se houver diminuição na quantidade extraída.
Recursos Hídricos Superficiais
-Movimentações de terras, remoção da camada de solo de cobertura e escavações, com consequente
alteração da qualidade da água nas linhas de drenagem e ainda, possíveis variações no caudal drenado
superficialmente.
Estes processos irão aumentar carga sólida transportada pela rede de drenagem superficial aumentando a
quantidade de materiais de granulometria fina, alterando a qualidade.
Este impacte negativo será temporário, podendo ser reversível após a conclusão dos trabalhos,
traduzindo-se num impacte pouco significativo.
-Abertura de acessos e criação de áreas edificadas, com aumento da área impermeabilizada, originando
aumento da drenagem natural do terreno.
O local em estudo apresenta declives suaves e moderados, tendo já grande parte da área sido
impermeabilizada. Atendendo às características do local, trata-se de um impacte negativo, direto,
temporário e irreversível, sendo no entanto, pouco significativo.
-Alteração do traçado natural e canalização de um troço da linha de água que atravessa a área com
consequente alteração das condições de circulação da água superficial.
A obra de ampliação, conjuntamente com a intervenção sobre a linha de água existente poderá implicar
o estabelecimento de novas linhas de drenagem superficial. As alterações nas linhas naturais da drenagem
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local levam a uma concentração do escoamento local segundo “canais” preferenciais. O aumento da área
impermeabilizada levará, a uma escala local, a uma diminuição da infiltração com consequente aumento
do escoamento superficial.
Junto ao limite norte, na área afeta ao projeto de ampliação, está prevista uma intervenção sobre um
pequeno troço da linha de água (ribeira de Penouços), que atravessa o terreno com direção
sensivelmente NE-SO. Assim, em conjunto com o projeto de ampliação, está projetada uma pequena
alteração sobre o atual traçado da linha de água e uma extensão do troço canalizado em direção a
montante ao longo da área de intervenção. Este conjunto de ações que se farão sentir sobre a linha de
água existente, originarão a alteração da drenagem superficial na extensão a ser intervencionada.
Trata-se de um impacte negativo, permanente, será irreversível, traduzindo-se num impacte significativo.
-Alteração da qualidade da água superficial em consequência de derrames acidentais
A circulação de veículos e a maquinaria podem propiciar a ocorrência de derrames acidentais, o que
poderá conduzir a uma alteração da qualidade da água.
Trata-se de um impacte, negativo, direto, temporário e reversível, podendo ser pouco significativo.
Fase de Exploração
-Alteração da qualidade da água superficial em consequência de derrames acidentais de óleos e outros
hidrocarbonetos.
O manuseamento da matéria-prima e do produto resultante do processo produtivo assim como o
próprio resíduo resultante da atividade industrial, dado o aumento que se verificará, poderá alterar a
qualidade da água, no entanto, a probabilidade de ocorrência de derrames e a aplicação de medidas de
prevenção e controlo, tornarão este impacte pouco significativo.
Medidas de Minimização
A maior parte dos impactes serão irreversíveis pelo que não são passíveis de adoção de medidas de
mitigação totalmente eficazes, no entanto, o EIA aponta as seguintes medidas de minimização, que
deverão ser incluídas no Caderno de Encargos a contratualizar com o empreiteiro.
-Deverão estar previstas zonas ajardinadas que facilitem a recarga dos aquíferos.
-As áreas impermeabilizadas deverão estar confinadas numa mesma área, ocupando preferencialmente a
menor área possível de recarga natural. Os materiais e resíduos devem permanecer no local o menor
tempo possível.
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-Sejam implementadas medidas de reutilização de águas pluviais e as medidas de reutilização da água
preconizadas, resultante do processo produtivo.
-Os procedimentos de segurança devem ser escrupulosamente respeitados de forma a evitar a
ocorrência de situações acidentais, nomeadamente no local de armazenagem de resíduos e matériasprimas.
-Seja implementado um sistema de retenção de águas pluviais em caso de derrames acidentais.
O procedimento de AIA, deu entrada nestes Serviços em 22 de Maio do corrente ano. A ampliação da
empresa denominada, projeto MIO 20, âmbito do presente EIA, incide sobre uma área onde se localiza o
troço de uma linha de água que foi alvo de um processo administrativo quanto à afetação dos recursos
hídricos, nomeadamente alteração do seu traçado, com a eliminação do anterior e a criação de um novo
(artificial).
Deu entrada uma proposta inicial de aquedutamento do novo traçado na sua totalidade. Essa proposta
não foi aceite por este organismo por não concordar com o aquedutamento integral do troço a
intervencionar. Foi solicitada uma alteração, em que o canal a criar só poderá ser aquedutado na
extensão estritamente necessária (cerca de 40 m para montante da canalização existente há vários anos
sob as instalações da fábrica com uma extensão aproximada de 300 m) , permanecendo o restante troço
a céu aberto.
Em Janeiro de 2012 foi comunicada a aceitação do aquedutamento à empresa, tendo sido condicionado à
inclusão de algumas medidas e ligeiras alterações.
Em 14 de Maio de 2012 foi dada sequência ao parecer anterior com emissão da Autorização anexa ao
EIA. Embora a REN, para o concelho de V N Famalicão, tenha entrado em vigor antes desta data, não foi
tida em conta para a emissão da licença uma vez que o parecer que lhe deu origem foi emitido antes da
entrada em vigor da mesma.
Embora a alteração do traçado da linha de água esteja relacionado com a referida ampliação MIO 20, à
data em que foi emitido o parecer final não havia qualquer AIA em curso nem indicação de que a mesma
pudesse vir a ser exigida.
Mais se esclarece que a Autorização contempla as medidas que a APA entende serem necessárias aplicar
para minimizar os impactes decorrentes da intervenção.
Face ao exposto, emite-se parecer favorável ao projeto de ampliação 20 MIO condicionado ao
cumprimento das medidas de minimização preconizadas no EIA, bem como, aos seguintes pontos:
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- Apesar de considerar o Plano de Monitorização preconizado quer para os Recursos Hídricos
Subterrâneos, quer para os Recursos Hídricos Superficiais adequado, faz uma ressalva à necessidade de
monitorização de mais dois pontos de amostragem, um a montante do novo entubamento e outro no
final do novo entubamento, imediatamente a montante do entubamento antigo.
- Deverão apresentar planta à escala 1:2000 que evidencie os pontos de amostragem indicados por estes
Serviços.
- No que concerne aos Recursos Hídricos Superficiais, mais propriamente à regularização da linha de
água intervencionada, deverão dar integral cumprimento ao clausulado na Autorização emitida por este
organismo, cuja cópia consta do EIA.
- Deverá ser criado um sistema de condução das águas de escorrência superficial adequado para a área,
no sentido de desviar parte dessas águas para jusante do troço intervencionado, (contrariando o
referido no EIA) e cumulativamente deverá ainda ser instalado um tanque de retenção no extremo
montante do troço do leito da linha de água intervencionado e de modo a não agravar as condições de
escoamento existentes.

5.3. Sistemas Ecológicos
A descrição e caracterização do projeto apresentam-se globalmente satisfatórias, permitindo visualizar e
perceber a informação necessária para a sua justificação e compreensão, com exceção da informação
relativa ao projeto de intervenção na ribeira de Penouços, que se revelou insuficiente para o seu
adequado conhecimento.
O EIA menciona que a área do projeto não se sobrepõe a nenhuma área sensível, conforme refere o
Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a última redação dada pelo Decreto-Lei n.º
197/2005 de 8 de Novembro e que não apresenta nenhuma condicionante, servidão ou restrição de
utilidade pública.
Nos elementos adicionais o EIA informa que a intervenção de desvio e entubamento da linha de água
que atravessa a área de estudo e a unidade industrial na área do parque de estacionamento nº3, ribeira
de Penouços, foi autorizada pela ARH-N, após reformulação do processo inicial, conforme informação
apresentada em anexo, envolvendo, entre outras ações, a execução de um canal a céu aberto e a
execução de uma conduta enterrada pré-fabricada.
Também nos elementos adicionais se dá nota de que o PIP foi revisto de modo a contemplar a área do
parque de estacionamento nº2, abrangendo as áreas que sofrerão maior intervenção.
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 773
Processo 547233
Ampliação da Continental Mabor – Projeto 20 Mio
outubro de 2012

Página 21 de 78

Parecer Final da Comissão de Avaliação

O estudo apresenta a quantificação da área permeável, 64.945 m², que correspondem a 25,6 % da área
total da unidade fabril e integram 37.404 m² de espaços verdes, bem como 27.7541m² correspondentes
arruamentos, passeios e infraestruturas de apoio.
O estudo informou ainda que não se identificaram projetos associados ou complementares ao projeto
de ampliação, mas adianta que, decorrente de anterior autorização de ampliação da unidade industrial,
foi protocolada com a Junta de Freguesia a beneficiação de arruamentos na zona circundante da área
industrial em contrapartida da anulação de um caminho vicinal.
O trabalho de campo foi realizado em Agosto de 2011, entendendo-se que deveria ser mais apurado e
realizado na altura mais apropriada já que, como o EIA refere, não permitiu realizar a inventariação
completa da flora e fauna, não abarcando um ciclo anual completo.
Com a entrega dos elementos adicionais o EIA complementou a caracterização da situação de referência
relativamente à linha de água que atravessa o recinto industrial e à zona envolvente exterior aos seus
limites, apresentando um desenho sobre fotografia aérea onde se observam, sem rigor, o traçado da
linha de água e as principais manchas de vegetação/habitats referentes à área de intervenção,
complementado por informação fotográfica.
O estudo, referindo que a linha de água e sua área próxima apresentam uma maior diversidade da flora
do que as restantes manchas de coberto vegetal, destacou a presença do endemismo ibérico Anemone
trifolia na envolvente do ribeiro, bem como a representatividade de outras espécies da flora aí
ocorrentes e identificou a espécie Erica ciliaris, que “… indiciava a ocorrência de um habitat prioritário Rede
Natura 2000, Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (Anexo B-I do DecretoLei n.º 140/99, de 24 de Abril; Anexo I da Directiva 92/43/CEE)”, esclarecendo, contudo, que não é possível
confirmar a ocorrência do habitat.
Assinala a identificação de exemplares de carvalho roble, borrazeira preta e pilriteiro na envolvente da
linha de água, descreve a composição do coberto arbustivo e salienta a presença do endemismo ibérico,
Anemone trifolia subsp. albida, considerando improvável a ocorrência de mais espécies com estatutos de
conservação, devido ao estado de alteração do coberto vegetal, no qual não foram encontrados
bioindicadores que permitam identificar habitats naturais constantes no anexo I da Directiva Habitats.
Nos elementos adicionais o EIA acrescenta a informação de que a linha de água cruza a área de
intervenção numa extensão de 180 metros, ao longo dos quais a diversidade das espécies se mantém,
mas a densidade da vegetação é variável.
Relativamente à área envolvente da unidade industrial, o estudo apenas a caracteriza como rururbana,
identificando 5 classes de uso do solo: floresta/agrícola/descampado/industrial/residencial.
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No que concerne à fauna o EIA considera que a área não reúne “… as condições necessárias para a
definição de biótopos ou habitats com elevada importância para a fauna, encontrando-se os mesmos muito
fragmentados”, sendo as espécies ocorrentes em número pouco significativo e sem estatutos especiais de
conservação. No entanto, para todos os grupos faunísticos, apresenta espécies potencialmente
ocorrentes, uma vez que o levantamento de campo não permitiu a sua identificação satisfatória,
subsistindo incerteza e falta de informação para uma adequada caracterização da fauna local.
No capítulo referente à análise de impactes, o estudo referiu-se apenas à área de estudo mais restrita
que integra a linha de água, artificializada e canalizada, salientando o seu coberto vegetal alterado e
descaracterizado, onde apenas se destacam alguns exemplares de carvalho-alvarinho e sobreiros de
pequeno porte e a inexistência de um número significativo de espécies faunísticas.
Considera que os impactes decorrentes da desmatação e terraplanagem da área e da perturbação nas
fases de construção e de funcionamento da área de ampliação, não terão um aumento significativo face
aos impactes já produzidos, caracterizando-os como negativos, permanentes, diretos e irreversíveis, mas
pouco significativos.
Relativamente às medidas de proteção ao sobreiro, após referir a possibilidade de compensação por
arborização, através da constituição de novas áreas de povoamento ou beneficiação de áreas existentes,
esclarece, nos elementos adicionais, que o abate dos exemplares identificados foi autorizado pela AFN,
na altura da desmatação, atendendo à impossibilidade da sua preservação, por se encontrarem
debilitados.
Deste modo, apenas propõe como medida de minimização a valorização dos espaços verdes da unidade
fabril através da plantação de espécies autóctones, que deverão aumentar a qualidade do ar e diminuir a
dispersão de fumos e poeiras resultantes da laboração fabril, prevê também a plantação de algumas
espécies ornamentais e destaca a execução do PIP.
Cabe assinalar, no entanto, que no capítulo da Paisagem do Relatório Síntese, se refere a perturbação da
linha de água pela obra em curso, propondo o seu tratamento em tempo útil, recorrendo às técnicas da
engenharia biofísica e da arquitetura paisagista e que o PIP revisto em Maio de 2012 propõe, entre
outras ações, a plantação de salgueiros, tendo em vista a manutenção de algumas das condições
ecológicas da ribeira.
Na visita ao local verificou-se que o projeto se insere numa área mais vasta onde convivem atividades
industriais, agrícola/florestais e residenciais, assentes numa rede viária densa e deficitária, sobrecarregada
pela grande movimentação e aparcamento de numerosos veículos pesados e ligeiros, nomeadamente na
periferia da unidade industrial.
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As áreas de mata na envolvente apresentam aspeto de degradação, patenteado na falta de limpeza e de
gestão adequada, sendo ainda possível, no entanto, observar manchas de vegetação natural suscetíveis
de recuperação e valorização.
Constatou-se que estão em curso no interior da unidade industrial as obras para execução do projeto
de desvio e entubamento da ribeira de Penouços, envolvendo a realização de taludes e do canal a céu
aberto, com impactes significativos, cuja avaliação não foi integrada no presente EIA e que resultam na
eliminação/decréscimo das suas funções ecológicas.
Face ao exposto, cabe realçar os seguintes aspetos:
- o projeto prevê a impermeabilização de cerca de 74% da superfície total da unidade industrial,
representando uma área de18,8 hectares, a qual consubstancia a regressão dos espaços semi-naturais
numa área fortemente intervencionada pela atividade humana, com impactes cumulativos significativos;
- a linha de água ocorrente dentro da área do projeto está a ser objeto de intervenção, licenciada pela
ARH-N, com impactes não considerados no âmbito do presente processo de AIA, de que resultam a
eliminação/decréscimo das suas funções naturais;
- as áreas agrícolas e de mata na envolvência da unidade industrial desempenham funções ecológicas
complementares e integram manchas de vegetação autóctone, nomeadamente vegetação ripícola nas
linhas de água e carvalhos, tendo, pois, um papel importante na ecologia global da área de estudo.
O aumento da área impermeabilizada, já significativa, associado à anulação do papel ecológico da linha de
água intervencionada e a subsistência das áreas agrícolas e florestais na envolvente, justificam, em nosso
entender, a apresentação de um projeto de recuperação e/ou valorização de, por exemplo, linhas de
água na rede hidrográfica envolvente ou manchas de vegetação de maior interesse ecológico e
paisagístico subsistentes, a entregar até à fase de licenciamento do projeto, para aprovação pela
Autoridade de AIA.
Atendendo às deficiências da caracterização da situação de referência atrás aludidas, deverá o
proponente despistar junto do ICNF a eventual necessidade de proceder a ações de conservação das
espécies referenciadas com estatuto de conservação, Anemone trifolia subsp. albida e Erica ciliaris e, em
caso afirmativo, apresentar a consequente proposta de intervenção, a entregar até à fase de
licenciamento do projeto, para aprovação pela Autoridade de AIA.
Complementarmente, entende-se que o PIP deverá prever a utilização de espécies vegetais pertencentes
à flora natural local, em substituição das espécies exóticas nele propostas.
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Na sequência do esclarecimento das razões subjacentes à ausência de avaliação de impacte ambiental da
implementação do projeto de intervenção em curso na ribeira de Penouços (que constitui uma das
ações inerentes ao projeto 20Mio em avaliação), importa garantir a adoção das boas práticas de
engenharia biofísica na sua execução, conforme atrás salientado.

5.4. Geologia, Geomorfologia, Recursos Minerais, Sismicidade e Vibrações
Caracterização da Situação de Referência
Segundo o EIA, a área em estudo encontra-se representada na Carta Militar de Portugal, à escala
1/25 000, na sua Folha nº 97 – Trofa (Santo Tirso) e a metodologia de trabalho incluiu, numa fase inicial,
a recolha da principal bibliografia referente à geologia regional que permite realizar o enquadramento do
ponto de vista geológico, assim como a análise de toda a informação referente ao projeto 20 Mio,
incluindo o estudo geológico e geotécnico. Os trabalhos de campo, necessários para a realização deste
trabalho, decorreram durante o mês de outubro de 2011.
De salientar que o EIA refere que, à data, encontravam-se a ser realizadas intervenções na Continental
Mabor, nomeadamente construção de edifícios e preparação de terrenos, que se referem a alterações já
licenciadas ou notificadas à DRE-N no âmbito de procedimentos anteriores.
GEOMORFOLOGIA
O EIA refere que a área afeta ao projeto se caracteriza por apresentar um relevo suave, apresentando
cotas que variam de 47 m a 59 m de altitude. As formas de relevo, que ocorrem na região, encontramse fortemente condicionadas pelo substrato rochoso que é de natureza metassedimentar.
As cotas mais elevadas são atingidas para NO da área, sendo nessa direção que o terreno se apresenta
mais acidentado e onde ocorre o vértice geodésico Moinho de Vento que atinge os 143 m de altitude.
As zonas de talvegue, que ocorrem um pouco por toda a área, registam cotas com valores mais baixos,
formando vales com direções que variam segundo os azimutes NE-SO a N-S, com zonas de talvegue
menores nas vertentes que se dispõem com direções sensivelmente perpendiculares às referidas.
GEOLOGIA
De acordo com o EIA, a área em estudo insere-se nos terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI), que
corresponde a uma das unidades mais importantes do Maciço Hespérico e encontra-se cartografada, à
escala 1/50 000, na Folha 9-A (Póvoa do Varzim).
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O substrato aflorante representa o Silúrico e corresponde essencialmente a xistos (que podem ocorrer
em faixas de xistos amplitosos predominantes para E) e grauvaques, que se apresentam numa extensa
mancha de direção aproximadamente NO-SE e inclinam 75º a 90º para SO ou NE. Em vários
afloramentos de taludes ocorrem 3 famílias principais de diáclases que originam fragmentos
paralelepipédicos. Trata-se de uma rocha fina, de cor cinzenta clara, podendo aparecer superficialmente
oxidada. Para oriente, o substrato silúrico foi metamorfizado devido à instalação da mancha granítica a
NE (granito do Minho), formando-se uma orla de metamorfismo constituída por corneanas e xistos
mosqueados (andaluzíticos e granatíferos), onde se encontra implementada a atual unidade industrial.
No entanto, com a ampliação 20 Mio, o limite NE da infraestrutura poderá ficar instalado sobre
formações afetadas por metamorfismo. Pontualmente podem ocorrer alguns filões de quartzo, que
apresentam direções preferenciais NNO-SSE.
É ainda referido no EIA que ao longo das margens abertas do rio Ave ocorrem depósitos de terraços,
sendo que é difícil encontrar afloramentos dos mesmos, devido à crescente construção que se verifica
na região. No entanto, os depósitos cartografados que se encontram mais próximos da área em análise,
localizam-se na margem oposta do rio Ave.
A superfície de alteração, quando presente, apresenta uma fina camada de material orgânico de cor
escura.
SISMICIDADE
O EIA refere que, com base nos elementos fornecidos pelas cartas de enquadramento, o local em
estudo se situa para oeste de uma grande estrutura regional provável, com orientação NNO-SSE e
inclinação desconhecida, mas que poderá apresentar alguma movimentação ativa vertical.
O enquadramento da área, em termos da sua sismicidade, foi efetuado através da análise de cartas de
previsão sísmica publicadas pelo RSAEEP. Pela análise dos parâmetros apresentados, conclui-se que o
local em estudo se insere numa zona com grande estabilidade tectónica e um risco sísmico reduzido a
baixo, ou seja, encontra-se localizado numa das regiões mais estáveis de Portugal Continental.
Ainda de acordo com o EIA, não aparece evidenciada no terreno a falha próxima do local, classificada
como provável na Carta Neotectónica.
Caracterização de Impactes
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
O EIA refere que, na fase de construção, os principais impactes apresentam uma maior probabilidade de
ocorrência ao nível da geomorfologia, decorrentes das seguintes ações:
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desmatação e decapagem da fina camada de alteração superficial do substrato rochoso que
genericamente é inferior a um metro de espessura, sendo mesmo inexistente em certas áreas
de intervenção;



trabalhos de terraplanagens e outras movimentações de terra em toda a área afeta ao projeto;



escavação do substrato metamórfico;



implantação de infraestruturas de apoio à construção (como, por exemplo, a criação de um
estaleiro de obras).

No que se refere à implementação de taludes, é referido no EIA que tendo como base o zonamento
obtido no Estudo Geológico-Geotécnico, é possível depreender que não haverá impactes associados
tendo como pressuposto que os taludes de escavação serão realizados de acordo com o estipulado em
projeto. No entanto, havendo qualquer sinal de instabilidade deverão ser adotadas medidas de
estabilização apropriadas.
O EIA identifica os seguintes impactes:
 Remoção do horizonte de alteração em consequência da desmatação e decapagem do terreno.
No local em estudo, a camada de alteração é pouco expressiva e, do mesmo modo, o coberto vegetal
apresenta-se escasso, pelo que se classifica o impacte como negativo, direto, permanente, irreversível,
mas pouco significativo.
 Alteração do modelado rochoso em consequência da movimentação de terras e da escavação.
Esta ação estará sempre dependente da profundidade a que poderão ser impostas as fundações do
edificado a criar. Este impacte é negativo, permanente, irreversível, apesar de se apresentar como pouco
significativo.
 Alteração da geomorfologia em consequência da abertura de acessos.
Este impacte é classificado como de natureza negativa e efeito direto, impacte permanente e irreversível
devendo no entanto ser considerado pouco significativo.
 Alteração do modelado rochoso em consequência da instalação de infraestruturas de apoio.
Estas infraestruturas requerem a preparação de áreas apropriadas, levando à definição de zonas com
escavações e zonas com aterros, o que implica algumas modificações ao nível da morfologia natural do
local. Trata-se de um impacte direto, de natureza negativa mas que, no entanto, é temporário e
reversível sendo considerado um impacte pouco significativo.
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Para a fase de exploração, que decorre, essencialmente, do processo de exploração / funcionamento da
unidade industrial, o EIA refere não terem sido identificados impactes ambientais.
Relativamente à fase de desativação, o EIA refere que não foram enumeradas as ações associadas a esta
fase, uma vez que a futura utilização do local não se encontra definida.
SISMICIDADE
O EIA não identifica impactes ambientais relativos à sismicidade. Não obstante, considera-se que a
sismicidade não é passível de provocar impactes no projeto em estudo.
Medidas de Minimização
Face aos impactes identificados na fase de construção, o EIA propõe as seguintes medidas de
minimização:


Proceder à seleção de terras a movimentar previamente à fase de desmatação e decapagem, as
quais poderão ser, posteriormente, reaproveitadas em eventuais áreas que venham a ser
ajardinadas. Como tal, estes materiais deverão permanecer depositados de forma cuidada,
mesmo que durante um período alargado, em zonas específicas e anexas à obra, para a sua
posterior reutilização.



O material a remover (rocha sedimentar), caso possua as características adequadas, possa ser
armazenado, para posterior utilização na execução das camadas drenantes das vias de
comunicação a criar no interior da área em estudo.



Proceder ao aproveitamento e rentabilização das vias de acesso existentes ou que novas vias a
criar sejam definidas de forma a acederem ao maior número possível de locais.

Para a fase de exploração, não foram elencadas medidas de minimização, face à inexistência de impactes
ambientais.
Conclusão
Tendo em conta a escala do projeto, considera-se que a caracterização da situação de referência é
adequada, os impactes identificados são os esperados e que as medidas de minimização são apropriadas.
Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais “Geologia, Geomorfologia
e Sismicidade” para a ampliação da Continental Mabor – Projeto 20 Mio, ficando no entanto
condicionado à apresentação do seguinte elemento a entregar em fase de licenciamento:
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Balanço de terras decorrente das ações previstas no projeto, com evidência do(s) destino(s) a
dar às terras sobrantes.

Cumulativamente ao atrás referido, deverão ficar expressas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA),
as seguintes medidas de minimização:


Proceder à seleção de terras a movimentar previamente à fase de desmatação e decapagem, as
quais poderão ser, posteriormente, reaproveitadas em eventuais áreas que venham a ser
ajardinadas. Como tal, estes materiais deverão permanecer depositados de forma cuidada,
mesmo que durante um período alargado, em zonas específicas e anexas à obra, para a sua
posterior reutilização.



O material a remover (rocha sedimentar), caso possua as características adequadas, possa ser
armazenado, para posterior utilização na execução das camadas drenantes das vias de
comunicação a criar no interior da área em estudo.



Proceder ao aproveitamento e rentabilização das vias de acesso existentes ou que novas vias a
criar sejam definidas de forma a acederem ao maior número possível de locais.

Não obstante, e tendo em consideração a informação decorrente das reuniões e visitas da CA, salientase que a ação de desvio da linha da água não foi devidamente caracterizada, sendo que os impactes
decorrentes das ações inerentes à mesma deveriam ter sido identificados ao nível da geomorfologia.

5.5. Paisagem
Na fase de conformidade, decorreu da avaliação um pedido de elementos adicionais, no sentido de
escaler maioritariamente aspetos relacionados com o projeto, e apenas lateralmente com o descritor
Paisagem propriamente dito.
Da solicitação de esclarecimentos em causa, destacam-se as circunstâncias relacionadas com a fase em
que o projeto se encontra, a identificação rigorosa das intervenções objeto do projeto 20Mio e dessas,
as que se encontravam já em implementação, e o esclarecimento quanto à abrangência do Projeto de
Integração Paisagística (PIP).
A resposta ao pedido de elementos adicionais, para efeitos de conformidade, foi considerada correto e
suficiente, e consubstanciou-se com os esclarecimentos prestados pelo proponente aquando da visita ao
local.
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Do ponto de vista do descritor Paisagem assinalam-se como aspetos mais relevantes o facto da unidade
industrial existir naquela localização desde meados da década de 1960, tendo sofrido ao longo do tempo
uma série de ampliações, nem sempre objeto de procedimento de AIA por não se encontrarem
enquadradas no respetivo Regime Jurídico, mas que foram colmatando o espaço disponível do lote da
empresa.
Esta, por si, apresenta uma dimensão e expressão territorial muito relevantes face à envolvente,
dominantemente ocupada por zonas ruralizadas ou rururbanas mas que, em termos visuais, se anulam
face à presença da unidade industrial. Esta expressão é igualmente dominada pela afluência permanente
de veículos de transporte pesados à empresa. Os dados transmitidos pelo proponente no momento da
visita corroboram esta constatação: mais de 200 camiões por dia chegam e partem por dia da unidade
industrial, e a MABOR será, no próximo ano, o 2º maior exportador de Portugal.
Em contraponto, o facto de a unidade não se encontrar rodeada de unidade similares, com
desempenhos semelhantes, e de existirem na envolvente direta terrenos agrícolas, ainda em exploração,
atenua a sua presença de gigante no local.
Em termos visuais, atendendo ao tecido construído das proximidades, a MABOR não apresenta
expansão visual acentuada de fora para dentro, e o mesmo acontece de dentro para fora.
O PIP apresentado, que abrange não apenas as áreas de intervenção do projeto 20Mio, mas se estende a
toda a envolvente da unidade industrial, foi apresentado com todos os elementos que deverão constituir
um projeto deste tipo, desenvolvido até à fase de projeto de execução e, embora não propondo apenas
material vegetal autóctone ou estritamente pertencente à associação climácica da região, apresenta
material adaptado às condições edafoclimáticas da zona de intervenção, pelo que se considera ajustado
ao objetivo pretendido.
Assim, face ao acima descrito, atendendo às condições de base da unidade industrial, tratando-se de uma
área de intervenção já adstrita à unidade fabril, ao facto de se tratar de uma ampliação cujas ações, na
sua maioria, não acrescentam nem produzem impactes cumulativos perante o existente, sem
identificação de impactes negativos significativos sobre o descritor Paisagem, e que o PIP apresentado
promoverá quer o enquadramento vegetal quer visual da unidade, poderia considera-se, desde logo, a
emissão de parecer favorável, condicionado à implementação do PIP e comunicação da finalização desses
trabalhos à Autoridade de AIA para efeitos de pós-AIA.
No entanto, e sem prejuízo do acima exposto, verificou-se no momento da visita ao local que se
encontram em curso as ações tendentes ao desvio da linha de água que atravessa o lote da unidade
industrial.
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Do apurado nesse momento, junto do proponente, constatou-se o seguinte:
- a linha de água em causa inicia-se a montante da unidade industrial, numa zona de cabeceira e
apanhamento de águas, e numa extensão de cerca de 1000m até ao limite da unidade industrial;
- aqui chegada, atravessa o lote da unidade industrial, a céu aberto, numa extensão de cerca de 100m, a
partir dos quais se encontra entubada, desde a década de 1960, altura da instalação inicial da unidade
industrial nesta localização, numa extensão de cerca de 1000m até ao limite do lote;
- a jusante da unidade industrial, volta a correr a céu aberto numa extensão de cerca de 200m, até
alcançar a sua confluência com a linha de água de ordem superior onde tem a sua foz.
O proponente informou ainda que solicitou à ARHN, na sua qualidade de Entidade Licenciadora, licença
para desvio da linha de água, sendo que de outro modo não poderia concretizar a ampliação e
correspondente instalação do projeto 20Mio. Foi ainda confirmado que o projeto inicial sujeito a análise
prévia o entubamento da linha de água nos 100m necessários para a ampliação em causa, tendo tal
proposta sido rejeitada pela ARHN, e tendo esta entidade solicitado a reformulação do projeto no
sentido de prever um desvio da linha de água, canalizando-a a céu aberto. Esta solução foi objeto de
licença, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente/ARHN, datada de 15.05.2012, e constante da
documentação do EIA, mas apenas no documento de resposta ao pedido de elementos adicionais.
Na visita ao local, verificou-se que o projeto que está a ser implementado (que afirmou o proponente
corresponder ao aprovado e licenciado pela APA/ARHN), dada a movimentação de terras que implica
em termos de volume e extensão, e a dimensão das obras de construção civil inerentes ao desvio da
linha de água e à construção de canal adicional para recolha das águas pluviais, numa extensão de cerca
de 1000m, solicitado pela APA/ARHN, apresentam impactes negativos muito significativos, de muito
mais elevada magnitude do que o projeto 20Mio per si, no que ao descritor Paisagem respeita.
Contudo, tal projeto complementar não foi devidamente avaliado em termos de impactes ambientais e
no âmbito do EIA, embora não seja passível de dissociação do projeto global 20Mio, uma vez que este
só poderá ser implementado se alteradas as condições de escoamento hídrico presente na área, fosse
por entubamento, fosse por desvio e construção de canal. Mais se constatou que se encontra em
construção um canal, em betão armado, para desvio da linha de água, com uma secção de cerca de
1,5mx2,5m (dimensões aferidas a olho nú, com o grau de erro inerente), aparentemente
sobredimensionado face às características de escoamento hídrico da linha de água em causa.
Assim, considerou-se fundamental, sem comprometimento do acima referido sobre o descritor
Paisagem no seu enquadramento no EIA, que fossem esclarecidas as seguintes questões:
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i) Era do conhecimento da APA/ARHN, no momento de emissão da licença de 15.05.2012, que a
pretensão que lhe deu origem era condição sine qua non para a instalação o projeto 20Mio? A memória
descritiva da solicitação do desvio da linha de água assinalava a necessidade desta obra para
implementação do projeto global?
ii) Tratando-se de um projeto complementar e incontornável para a instalação do projeto 20Mio,
porque não foi o projeto de desvio da linha de água incluído e avaliado no âmbito do procedimento de
AIA, e foi avaliado e autorizado a anteriori do procedimento em decurso?
iii) Como se poderá ponderar a mitigação dos impactes ambientais negativos significativos decorrentes
das obras em curso sem que as mesmas tenham sido consideradas no âmbito do EIA? Acautelou a
APA/ARHN tal circunstância nas condições da licença que emitiu?
Considerou-se também que o esclarecimento destas questões deveria constituir ponto prévio do
Parecer Final da CA, colocando-se ainda em causa a validade jurídica do ato proferido – emissão de
licença de desvio da linha de água, projeto incluído no projeto global 20Mio – previamente à conclusão
do procedimento de AIA.
Após solicitação de esclarecimentos junto do proponente, APA/ARHN e autarquia, verifica-se que o
canal das águas pluviais faz parte do projeto 17Mio (não sujeito a procedimento de AIA) e não do
projeto 20Mio (aqui em apreço), assim como o investimento que se lhe encontra associado. Constatouse igualmente que, após visita ao local, a APA/ARHN confirma que a obra decorre devidamente,
cumprindo os termos da licença imposta, com exceção da comunicação do seu início, que ocorreu após
a primeira visita da CA ao local.
Assim, entende-se que o projeto deverá merecer parecer favorável, uma vez que os impactes
identificados sobre o projeto 20Mio se consideram inclusivamente menos gravosos do que os inerentes,
e não avaliados, associados ao desvio da linha de água, condicionado à implementação do PIP.

5.6. Socioeconomia
A Continental Mabor localiza-se no distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão, numa área
pertencente à freguesia de Lousado.
No EIA é apresentada uma caraterização ao nível concelhio e de freguesia.
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Relativamente às acessibilidades, a ligação principal à rede viária, em particular de viaturas pesadas, é
efetuada através de uma via de acesso que entronca com a EM508. Por sua vez, a EM 508 entroncará, a
Oeste, com a EN14 que liga Vila Nova de Famalicão à Trofa. Esta estrada permite aceder à autoestrada
A7, a Norte, e em conjunto com a estrada Nacional 104 à autoestrada A3. Deste modo, estas
autoestradas são as grandes vias de acesso à unidade. A acessibilidade em transporte individual é
efetuada, para além do acesso anteriormente descrito, através da Rua de S. João, a poente, e da Rua da
Terra Negra, a nascente.
Como impactes o EIA refere:
Fase de construção
 Durante a fase de construção da ampliação da Continental Mabor irão ocorrer um conjunto de
impactes negativos sobre o meio natural identificados neste EIA, nomeadamente poluição atmosférica,
emissão de ruído e aumento do tráfego rodoviário, os quais resultarão na diminuição da qualidade de
vida da população afetada. A significância deste impacte sobre a população depende do número de
pessoas afetadas e da significância desses impactes sobre o meio natural, a qual está diretamente
dependente das medidas de minimização previstas. Uma vez que a obra se realiza numa área de
dimensão reduzida e que serão implementadas diversas medidas de minimização (descritas nos restantes
fatores ambientais), considera-se que o impacte negativo sobre a qualidade de vida da população é
temporário, direto, reversível e pouco significativo.
Fase de exploração
 Na fase de exploração da Continental Mabor, a contratação de cerca de 400 pessoas traduz-se num
impacte positivo significativo e direto sobre o emprego local. No entanto, uma vez que o projeto 20
Mio constitui uma exigência do grupo Continental Mabor para a manutenção da unidade industrial em
Vila Nova de Famalicão, a ampliação constitui uma mais-valia para a manutenção dos atuais mais de 1600
postos de trabalho. Considera-se assim que o impacte sobre o emprego deste projeto é positivo,
permanente, direto, reversível e muito significativo.
 Sobre a economia local, nomeadamente poder de compra da população ou contratação de empresas
de outros sectores para apoio ao funcionamento da unidade industrial, uma unidade industrial desta
dimensão constitui também um impacte positivo, permanente, indireto, reversível e muito significativo.
 Em contraponto a estes impactes muito positivo sobre a economia e o emprego, a exploração da
unidade industrial resulta em impactes negativos sobre o meio natural, identificados nos diversos fatores
ambientais do EIA, que se refletem na qualidade de vida da população mais próxima e na diminuição dos
recursos naturais. No entanto, face à localização numa zona industrial, e uma vez que a Gestão
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Ambiental faz parte integrante da gestão global da empresa, havendo um compromisso de cumprimento
da legislação nacional e comunitária aplicável e de melhoria contínua, considera-se que este impacte é
pouco significativo, embora direto, permanente e irreversível.
A Continental Mabor representa ainda um foco potencial de situações de emergência, tais como
derrames de produtos perigosos para o ambiente e saúde pública, explosões ou incêndios. De modo a
minimizar este potencial impacte negativo, embora a empresa não seja considerada de risco elevado
(não estando abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, relativo à prevenção e controlo
dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas), a empresa implementou
medidas de gestão da prevenção, bem como um Plano de Emergência Interno para fazer face a eventuais
acidentes que ocorram. Pelo exposto, considera-se que atendendo às ampliações que têm ocorrido
nesta unidade industrial deverá ser consultada a Agência Portuguesa do Ambiente no sentido de
esclarecer se deverá estar abrangida pela legislação SEVESO e pelo Licenciamento Ambiental (LA).
A avaliação do acréscimo de tráfego originado pelo projeto 20 Mio é apresentada no Anexo 5 do EIA. O
proponente estima que a ampliação pretendida implicará no máximo, um acréscimo global de tráfego de
cerca de 0,9% e 0,2%, respetivamente na EM 508 e na EN 14, valores que se podem considerar não
significativos. O EIA informa que o impacto na mobilidade na zona não será muito significativo. Contudo,
a quando a visita ao local foi possível constatar que o impacte ambiental do tráfego de pesados
provenientes desta indústria, nos arruamentos envolventes, é significativo. Considera-se que esta
questão deverá ser avaliada, eventualmente, ao nível da autarquia no sentido de encontrar soluções para
esta questão, nomeadamente, melhoria dos acessos. Da consulta à Estradas de Portugal foi possível
constatar que a implementação desta ampliação cumpre a distância de 20 metros ao eixo da futura
Ligação à Continental Mabor prevista no âmbito da futura variante à EN14, não inviabilizando esse
futuro projeto.
Não são apresentadas Medidas de Minimização no âmbito da socioeconomia.
Do exposto, emite-se parecer favorável ao EIA deste projeto, condicionado ao cumprimento das
medidas de Minimização no âmbito dos descritores ruído, resíduos e qualidade do ar, e ao cumprimento
das medidas apresentadas, designadamente:


Divulgar o programa de execução das obras de ampliação às populações interessadas,
designadamente, na envolvente; a informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza,
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades; em particular, deverá
especificar as operações mais ruidosas bem como o início e o final previstos e implementar um
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mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações e respetivas soluções;


Consultar a autarquia e as Estradas de Portugal no sentido de encontrar soluções para o
tráfego de pesados, designadamente, na melhoria dos acessos;



Solicitar parecer à Agencia Portuguesa do Ambiente quanto ao possível enquadramento desta
atividade industrial, nas dimensões atuais, na legislação específica de SEVESO e de
Licenciamento Ambiental.

5.7. Resíduos
Foi caracterizada a situação de referência e do projeto, sendo que no presente a Continental Mabor
dispõe de um local específico para o armazenamento dos resíduos gerados (Central de Triagem de
Resíduos), trata-se de uma área localizada no extremo do edifício, parcialmente coberta, equipada com
triturador, prensas de enfardamento e compactação, tendo o local sido construído de forma a garantir
as condições de segurança e evitar a contaminação das águas e do solo, mediante estanquicidade da área
e a ligação de todas as águas geradas à UDSA (Unidade de despoluição dos solos e da água).
A ampliação em análise (projeto 20 Mio) resultará no aumento da capacidade produtiva sendo
espectável um acréscimo da quantidade de resíduos gerada, não se prevendo no entanto a produção de
resíduos diferentes dos já existentes. A ampliação inclui a construção de um novo parque de resíduos,
numa área de aproximadamente 2 700 m2, parcialmente coberta, totalmente impermeabilizada e com
ligação à UDSA, sendo os equipamentos existentes no atual parque de resíduos / Central de Triagem de
Resíduos transferidos para a nova área. Na caracterização do projeto foram ainda identificados os
resíduos gerados, classificados de acordo com o código LER, identificadas as suas origens, quantidades,
transportadores, destinos finais e a respetivas operações de gestão;
Na identificação e a avaliação de impactes ambientais para o descritor resíduos, na fase de construção
foram considerados a produção de resíduos maioritariamente não perigosos e a possibilidade de
contaminação do solo e do meio hídrico por resíduos perigosos, tendo os seus impactes sido assumidos
como negativos, temporários, diretos, reversíveis e pouco significativos.
Para a fase de exploração foi considerado impacte do aumento dos resíduos produzidos
maioritariamente não perigosos, tendo sido assumido como negativo, permanente, direto, reversível e
pouco significativo. Para esta fase foi ainda considerado o impacte ambiental resultante da possibilidade
de contaminação do meio natural em resultado das atividades de armazenamento e transporte de
resíduos no interior e exterior da unidade industrial, tendo sido considerado este impacte ambiental é
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positivo, permanente, direto, reversível e pouco significativo, uma vez que o projeto 20 Mio permitirá
aumentar e melhorar as atuais condições de armazenamento dos resíduos gerados na unidade industrial;
Foram descritas medidas de mitigação de diferente âmbito, umas de carácter geral, designadamente na
fase de construção a Continental Mabor considera que na contratualização (caderno de encargos) com
o empreiteiro responsável pela obra devem ser incluídas medidas de minimização específicas e gerais,
devendo acrescer a essas ainda as seguintes medidas:


Recolher seletivamente os resíduos produzidos, codificando-os de acordo com o código LER,
estabelecido pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março;



Definir um local de armazenamento temporário de resíduos, preferencialmente de acesso
condicionado, dotado das condições necessárias à contenção de eventuais derrames, no caso
dos resíduos perigosos;



Garantir a 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.

Para a fase de exploração, foi considerado que deverão ser mantidos, e estendidos às novas atividades, o
conjunto de procedimentos e metodologias presentemente adotados com vista a garantir o
cumprimento da legislação em vigor neste domínio e a proteção do meio natural, destacando-se, as
seguintes medidas:


Recolher seletivamente os resíduos produzidos, codificando-os de acordo com o código LER
estabelecido pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março;



Armazenar os 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;



Entregar os resíduos gerados a operadores licenciados para a sua gestão, privilegiando, sempre
que técnica e economicamente viável, a sua valorização face à sua eliminação;



Controlar das condições de segurança de transporte dos resíduos enviados para o exterior,
nomeadamente através da seleção de transportadores autorizados e da utilização da respetiva
Guia de Acompanhamento de Resíduos;
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De forma a promover uma operacionalização eficaz das medidas de gestão de resíduos, a
Continental Mabor deverá ainda promover a sensibilização dos seus trabalhadores para a
adoção de boas práticas de trabalho;



No sentido de garantir a prevenção ou redução da quantidade e perigosidade dos resíduos
gerados, a Continental Mabor deverá manter-se a par dos desenvolvimentos tecnológicos na sua
área de atividade, privilegiando sempre a implementação de tecnologias mais limpas, bem como
a seleção de matérias-primas e auxiliares menos perigosas, desde que técnica e economicamente
viável.

O Plano de Monitorização para este descritor compreende o registo e controlo mensal da quantidade e
tipo de resíduos recolhidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem como da
respetiva origem e destino, com identificação da operação efetuada. Este registo deverá ser avaliado
anualmente e, de acordo com a evolução da quantidade e tipo de resíduos gerados, poderão ter de ser
implementadas medidas adicionais às sugeridas no sentido de minimizar os impactes ambientais
detetados. A monitorização compreende ainda a comunicação anual obrigatória nomeadamente o
preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) através da plataforma
eletrónica SIRAPA.
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável.

5.8. Ruído
Foi efetuado um levantamento exaustivo do ambiente sonoro na envolvente das instalações industriais.
Foi, igualmente, efetuado um levantamento detalhado das emissões ruidosas, ficando, assim, assegurada
uma caracterização detalhada do ambiente sonoro nas áreas envolventes do perímetro da Continental
Mabor Seguidamente, com base nas características dos novos equipamentos a instalar e nos dados de
tráfego associados à Continental Mabor, foram efetuados cálculos previsionais de ruído na situação de
futura exploração. Mesmo observando que os excessos face ao admissível, se encontram dentro das
margens de erro e incertezas associadas à modelação acústica e aos próprios trabalhos de caracterização
experimental, os resultados destas previsões permitiram quantificar os impactes no ambiente sonoro
local decorrentes do projeto de ampliação da unidade fabril. A caracterização do ambiente sonoro na
zona de influência do ruído emitido pela laboração da Continental Mabor foi efetuada com recurso a
medições de ruído ambiente junto a usos do solo com sensibilidade ao ruído, dispostos nos diferentes
quadrantes do perímetro industrial, e contemplando um conjunto representativo de recetores, os quais
correspondem à totalidade dos pontos de medição que se inserem no Programa de Monitorização de
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Ruído que esta indústria promove anualmente. Assim, de acordo com relatório de ensaio, de 19 de
setembro de 2011, medição de níveis de pressão sonora, verifica-se, que na generalidade, apenas é de
realçar a excedência do limite aplicável no ponto P4 para período noturno do critério de incomodidade.
Os pontos de medida selecionados foram os seguintes:

Foram avaliados os impactes ambientais do projeto para a fase de construção, trabalhos que envolvem
operações diversas tais como demolições, trabalhos de escavação, terraplanagens, movimentação e
transporte de terras, implantação de estaleiros, construção de acessos e edifícios, e outros e para a fase
de exploração, cujas emissões sonoras serão as resultantes da laboração da Continental Mabor, face à
situação atual do ambiente sonoro local. Os impactes associados à fase de construção são impactes
negativos de elevada magnitude no ruído ambiente nos locais mais próximos com utilização sensível ao
ruído, ao longo de uma extensão média correspondente às zonas de habitação situadas a Este da
Continental Mabor e os impactes associados à fase de exploração são na generalidade negativos, de
magnitude desprezável, pequena, média e elevada, com e sem significado, extensão reduzida e média,
dependendo do local e do período do dia;
Foram propostas medidas de minimizar para a fase de construção e para a fase de exploração.
Em todas as utilizações já existentes ou previstas onde se prevejam impactes negativos significativos,
deverá ser considerada a aplicação de medidas de minimização do ruído, de forma a criar proteção
sonora adequada. As medidas minimizadoras entendem-se como ações a efetuar por parte da entidade
responsável pelas emissões ruidosas, tendentes a evitar ou minimizar reações por parte das populações
ou utilizações já existentes no local em face do acréscimo de ruído introduzido pelo projeto, e aos
resultantes impactes, quer ainda para corrigir ou retificar situações de poluição sonora existentes;
Está previsto um programa de monitorização que dá resposta aos requisitos do atual Regulamento Geral
do Ruído. Face aos resultados obtidos nas simulações das emissões sonoras no âmbito do projeto de
ampliação 20 Mio, o Programa de Monitorização de Ruído deverá ser alvo de alteração ao nível dos
locais de avaliação, por forma a dar resposta às situações de potencial incumprimento encontradas A
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periodicidade das campanhas de medições acústicas deverão ser realizadas anualmente nos três
primeiros anos após conclusão da ampliação. Nos anos seguintes, no caso de verificação continuada dos
requisitos legais, recomenda-se a realização de campanhas de 5 em 5 anos, e sempre que se verifiquem
alterações significativas nas instalações, nos equipamentos ou nos volumes de tráfego. As campanhas
deverão aproveitar as paragens anuais programadas da unidade industrial, no sentido de permitir a
caracterização do ruído residual local.
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.

5.9. Qualidade do Ar
O EIA diz respeito a um projeto de ampliação (designada por projeto 20 Mio) da unidade industrial da
Continental Mabor – Indústria de Pneus, que visa permitir o aumento da capacidade de produção da
unidade industrial da empresa em 23%, de 52 000 para 64 000 pneus/dia, com recurso à utilização de
tecnologia que permite produzir pneus mais complexos.
A ampliação 20 Mio contempla essencialmente o aumento das instalações fabris, nomeadamente o
edifício principal nas faces norte e nascente e o edifício da ContiSeal, a aquisição de equipamento de
produção e de dois compressores, a relocalização de equipamentos e áreas de apoio, a construção de
dois parques de estacionamento e respetivas portarias, a construção da uma nova área de resíduos, a
construção de um edifício para vestiários/balneários dos colaboradores externos, e a construção de uma
área com infraestruturas para silos e tanques de armazenagem de matérias-primas e a instalação de uma
segunda unidade de cogeração.
A unidade industrial em questão localiza-se na freguesia de Lousado, concelho de Vila Nova de
Famalicão, pertencente ao distrito de Braga. Trofa, a cerca de 2 km a sul, Santo Tirso, a cerca de 6 km a
este, e Vila Nova de Famalicão, a aproximadamente a 7 km a norte, constituem os centros urbanos mais
próximos.
No que se refere à envolvente a Continental localiza-se numa área industrial, delimitada a sul por uma
rua habitacional, um espaço industrial e a unidade ContiSeal, em contíguo com a ITA - Indústria Têxtil do
Ave, pertencente ao grupo da Continental Mabor. Na via a oeste, rua de S. João, a unidade industrial
confronta com áreas agrícolas e florestais. A norte, contígua à unidade industrial, localiza-se uma
indústria de fabrico de betão. A este, com a anexação dos terrenos onde se localizava uma unidade
industrial de fabrico de borracha (TRIBOR), a Continental Mabor confronta com um campo de futebol
(Grupo Desportivo de Lousado), uma antiga unidade industrial, reconvertida para espaço comercial
(Centro de Negócios do Ave, também conhecido como MERCADONA) e habitações. Pequenas
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 773
Processo 547233
Ampliação da Continental Mabor – Projeto 20 Mio
outubro de 2012

Página 39 de 78

Parecer Final da Comissão de Avaliação

unidades industriais, diversas habitações, áreas agrícolas e florestais complementam a envolvente da
Continental Mabor.
Não foram identificados projetos associados ou complementares ao projeto em análise.
No que se refere a alternativas ao projeto, dado tratar-se da ampliação de uma unidade industrial já
existente, as alternativas a considerar referem-se apenas aos equipamentos produtivos. No projeto 20
Mio será implementada a melhor tecnologia disponível.
A caracterização da Qualidade do Ar na situação de referência foi efetuada, com base nas medições de
poluentes recolhidas pelas estações da rede nacional de medição da qualidade do ar existentes na
envolvente mais próxima e com recurso à modelação da dispersão atmosférica de poluentes, aplicada ao
domínio de estudo. A modelação entrou em linha de conta com as emissões representativas do cenário
atual. Para tal foi também realizado um levantamento das principais fontes emissoras de poluentes
atmosféricos atualmente existentes no domínio de estudo.
Constata-se que as estimativas para os valores máximos e médios anuais cumprem os objetivos de
qualidade impostos no Decreto-Lei nº 102/2010 para todos os poluentes em estudo. Os valores diários
de PM10 não são avaliados por não haver ainda nenhum objetivo de qualidade definido. Pode constatarse contudo, que os valores estimados são inferiores aos valores medidos, e atingem uma variação de
44% face ao valor medido.
Os valores estimados devem cumprir os objetivos de qualidade da modelação, estipulados no DecretoLei nº 102/2010. A comparação dos valores obtidos na simulação com as medições da rede de qualidade
do ar permitirá verificar a consistência do modelo face aos valores reais.
Com base na caraterização da situação de referência foram descritos os seguintes impactes ambientais:
Fase de construção
O principal impacte na qualidade do ar decorrente da execução da obra diz respeito à emissão e/ou
ressuspensão de partículas do solo (por um lado, associada à movimentação de terras e, por outro,
devido à circulação de veículos pesados e maquinaria em vias não pavimentadas, localizadas na área de
trabalho), que é mais significativa nos meses mais secos e também em condições meteorológicas de
maior turbulência atmosférica e maior velocidade do vento.
Dada a dimensão da obra, considera-se que o número de veículos pesados e máquinas não rodoviárias
envolvidos na obra será reduzido, logo as emissões decorrentes da queima de combustível (óxidos de
azoto, monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis) terão um impacte pouco significativo na
qualidade do ar.
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Assim, sendo considera-se que os impactes na qualidade do ar, resultantes da fase de construção da
ampliação da fábrica serão: negativos, pouco significativos, imediatos, de magnitude reduzida, de âmbito
local, diretos, temporários e reversíveis.
Fase de exploração
Para avaliar os impactes para a fase de exploração foi efetuada uma analise comparativa dos valores
atuais com os valores obtidos por modelação. Para tal, foram inseridas no modelo as emissões das
fontes fixas nas novas condições de emissão (foram consideradas alturas de emissão diferentes para 17
das 97 fontes atualmente em funcionamento na fábrica) e das 31 novas fontes emissoras abrangidas pelo
projeto 20 Mio e das 2 novas fontes emissoras da Enerlousado.
Verifica-se um aumento global dos valores de concentração máximos e médios estimados com a entrada
em funcionamento da instalação após a ampliação prevista. Este aumento é mais evidente quando se
analisa as emissões isoladas da Continental Mabor.
O estudo de dispersão efetuado antes e depois da ampliação prevista, permite concluir que:
 Em termos de excedências verifica-se apenas o aumento das áreas em incumprimento no caso do
poluente PM10.
 O NO2 e o CO, no cenário isolado, apresentam um aumento percentual significativo das
concentrações máximas e média, destacando-se dos restantes poluentes, continuando a apresentar
valores em cumprimento do valor limite. No cenário cumulativo, as áreas em incumprimento
apresentadas na situação e, não sofrem qualquer alteração com a ampliação da fábrica.
 O SO2 apresenta variações pouco significativas em termos de valores máximos e não há alterações
ao nível das áreas em excedência;
 As PM10 e os COV apresentam variações percentuais significativas face à situação atual no cenário
cumulativo e isolado, pois é um poluente maioritariamente emitido pela instalação em estudo. Observase um aumento significativo das áreas em excedência destes dois poluentes, principalmente dos valores
diários das PM10.
 Nos valores anuais, destaca-se a relevância do valor de fundo (15,8 µg.m-3), que representa, por si
só, 40% do valor limite. Assumindo este cenário não se verificam excedências ao valor limite horário e
anual, mesmo que se contemplasse o valor de fundo. Os valores de qualidade do ar estimados para as
PM10, SO2 e COV mostram a relevância da fábrica para os valores máximos e médios estimados e do
valor de fundo para os valores médios anuais, quando aplicável. As restantes fontes emissoras do
domínio têm um contributo minoritário para os valores mais elevados destes poluentes.
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 As estimativas para os valores máximos e médios anuais cumprem os objetivos de qualidade
impostos no Decreto-Lei nº 102/2010 para todos os poluentes em estudo. Os valores diários de PM10
não são avaliados por não haver ainda nenhum objetivo de qualidade definido. Pode constatar-se
contudo, que os valores estimados são inferiores aos valores medidos, e atingem uma variação de 44%
face ao valor medido.
Assim sendo considera-se que os impactes na qualidade do ar, resultantes da fase de exploração da
ampliação da fábrica serão: Negativos, magnitude reduzida, significância reduzida, permanentes,
imediatos, certos, reversíveis.
Foram definidas as seguintes medidas de minimização para os impactes identificados:
Fase de construção
 Conforme referido nas secções anteriores, para a execução da obra propriamente dita, a
Continental Mabor deverá contratualizar com o empreiteiro responsável pela obra (a incluir num
caderno de encargos a elaborar pelo dono de obra) a implementação de medidas de minimização.
Acrescem às medidas referidas anteriormente, as que a seguir se descrevem.
 Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando nela forem
vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar a acumulação
e a ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de maquinaria e
de veículos de apoio à obra;
 Acondicionar, cobrir e humidificar, nomeadamente em dias secos e ventosos, os materiais de
construção e os materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo
particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento na via pública aquando do seu transporte;
 Assegurar a rega regular e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, das áreas afetas
à obra onde poderá ocorrer a produção, a acumulação e a ressuspensão de poeiras (acessos não
pavimentados, áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, de
descarga e de deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, zonas de
escavação e de extração de terras, etc.);
 Nas zonas de acesso à rede viária deve ser assegurada a lavagem dos rodados de todos os
veículos e máquinas de apoio à obra, nomeadamente à saída da área de obra e antes da entrada na
via pública asfaltada, evitando desta forma a cumulação de terra na via pública e consequente
ressuspensão de poeiras;
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 A velocidade de circulação dos veículos, especialmente em pavimentos não asfaltados, deverá ser
controlada dada a dependência da emissão de poluentes atmosféricos com a velocidade de
circulação dos veículos;
 Não realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra.
Fase de exploração
Se durante a Fase de Exploração os caudais mássicos se mantiverem na mesma gama de emissões
verificada atualmente nos processos, se as alturas das novas fontes emissoras cumprirem os requisitos
da Portaria nº 263/2005 e as velocidades de emissão se mantiverem superiores a 4 m.s-1, quando o
caudal volumétrico é inferior a 5000 m3.h-1 ou superiores a 6 m.s-1, quando o caudal volumétrico é
superior a 5000 m3.h-1, considera-se que estão reunidas as condições para uma emissão reduzida e
dispersão adequada dos poluentes atmosféricos.
 Realça-se ainda a necessidade de manter a manutenção periódica dos equipamentos de
tratamento das emissões para a atmosfera.
Quando se revela, nos resultados do programa de monitorização, o incumprimento de um VLE, o
proponente deverá:
 Adotar as melhores técnicas disponíveis para o tratamento do efluente gasoso, de modo a
garantir diminuições das quantidades emitidas do poluente atmosférico em causa;
 Adotar de imediato as medidas corretivas adequadas, incluindo um programa de vigilância
apropriado;
 Manutenção e afinação dos equipamentos de queima;
 Reduzir, em caso de necessidade, a capacidade de laboração.
 Deverão igualmente ser efetuadas campanhas de medição mais frequentes até que cesse a
situação de incumprimento.
Foi apresentado um Plano de Monitorização de emissões atmosféricas para as 31 novas fontes fixas
associadas ao projeto 20 Mio, da Continental Mabor, de acordo com a legislação em vigor. Serão
contempladas também as duas novas chaminés da Enerlousado, abrangidas pelo mesmo âmbito legal. Para
as fontes atualmente existentes considera-se que devem seguir o plano de monitorização acordado com
a CCDR-N.
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 78/2004, os poluentes a monitorizar deverão ser todos os que
possam estar presentes no efluente e para os quais esteja fixado um Valor Limite de Emissão (VLE),
assim sendo:

Os relatórios das monitorizações pontuais devem cumprir as especificações do anexo II do Decreto-Lei
n.º 78/2004. Se nenhum poluente for monitorizado em regime contínuo, os relatórios deverão ser
enviados à CCDR-N no prazo de 60 dias seguidos contados a partir da data da realização da
monitorização pontual.
Relativamente ao plano de monitorização das novas fontes a implementar, tal como referido no EIA, “no
que respeita à definição de locais e da frequência das amostragens, a instalação deve reger-se pelo
Decreto-Lei n.º 78/2004”, condição que se aplica igualmente às chaminés da Vulcanização, que deverão
possuir tomas de amostragem de acordo com a NP2167:2007, não podendo assumir-se à partida que
tratando-se de “chaminés do mesmo canal a caracterização será semelhante, sendo dispensada a sua
monitorização”. Quando muito, caso seja comprovada a aplicabilidade do regime de rotatividade do
fontes múltiplas, a estas chaminés, as mesmas deverão ser todas monitorizadas porém em regime
rotativo.
Face ao exposto, a técnica signatária emite parecer final favorável relativamente ao descritor “Qualidade
do Ar”, condicionado à retificação do plano de monitorização para as fontes associadas à Vulcanização.

4.11. Património
A 2 de Outubro de 2012, juntamente com a Arquiteta Paisagista Alexandra Cabral, membro da C.A.
presidida pela Engª. Maria João Pessoa (CCDRN), efetuou-se uma visita, no âmbito do procedimento de
AIA do projeto supra mencionado.
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A visita foi acompanhada por representantes da entidade proponente (Continental Mabor), Eng.º
Domingos Machado e Engª Sandra Ribeiro.
Das observações efetuadas constatou-se que a obra havia sido já iniciada nas seguintes áreas:
• fundações na envolvente da ContiSeal;
• a conclusão do parque de estacionamento junto à portaria nº 2;
• desenvolvimento, em plena fase de execução do projeto referente ao “desvio da linha de água”.
Mais se informa, que já em Novembro de 2011, é reportado pelo Dr. Gabriel Rocha Pereira,
Arqueólogo responsável pela elaboração do descritor patrimonial, que no momento em que executou a
prospeção arqueológica: “constatou-se a realização de trabalhos de escavação e de movimentações de
terras” (cf. Relatório Síntese, pág. 111).
Verifica-se, pois, a perda de oportunidade de aplicação das medidas de minimização preconizadas.
Deste modo, deverão ser, estes factos, reportados à Autoridade de AIA (CCDRN) para que atue em
conformidade junto da IGAMAOT (Inspeção-geral da agricultura, mar, ambiente e ordenamento do
território).

4.12. Pareceres Externos
Câmara Municipal de Famalicão
A autarquia informou que emite parecer favorável ao EIA.
Estradas de Portugal
Informou que em virtude da difícil conjuntura económica e financeira do país, a obra da Variante à EN
14 não se encontra programada. Contudo, transmitiu que foi concluída a fase de projeto base e foram
desencadeados os mecanismos para a manutenção da validade da DIA, cujo pedido de prorrogação foi
apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente, em 31 de maio de 2012. A EP entendeu propor a
redução pontual da ZNA. Mais informou que com base nos elementos facultados, foi possível verificar
que o projeto de ampliação da continental Mabor, agora em AIA, cumpre a distância mínima de 20
metros ao eixo da “Ligação à Continental Mabor” e como tal, pode considerar-se viável à luz desta
condicionante. Face ao exposto, considerou nada haver a obstar à aprovação do projeto “Ampliação da
continental Mabor – Projeto 20 Mio” em procedimento de AIA.
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4.13. Plano de Monitorização
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
regime jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação
que lhe é dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a
garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as
que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e
importância, os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os
parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no
cumprimento da legislação em vigor;
– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a
alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das
medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade
do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de
diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos
específicos estipulados.
A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas
também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se
manifestarem eficazes.
Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
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Os fatores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado,
conforme indicado no EIA, e para a fase de exploração, são o Hidrogeologia, Recursos Hídricos de
Superfície, Património Arquitetónico e Arqueológico, Qualidade do Ar, Ruído e Resíduos.
Contudo, a CA considerou ser de ajustar os pontos de monitorização no plano de monitorização dos
recursos hídricos superficiais e hidrogeologia, reformulação do plano de monitorização da qualidade do
ar e retirar a proposta de monitorização relativa ao património arquitetónico e arqueológico, por
considerar-se desajustado face à ocorrência de intervenções no terreno. Periodicamente deverá fazer-se
a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas preconizadas para a redução e/ou
eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se venham a verificar no interior e
principalmente na envolvente do projeto.
Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum
fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de
imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma
de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos.
Os Planos de Monitorização deverão ser revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos, anualmente, para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.

6. CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública decorreu
durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 22 de agosto de 2012 e o seu final a 19 de setembro de
2012.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou
solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA, do Aditamento, esclarecimentos e dos pareceres setoriais e pareceres
externos, considera-se que a informação reunida e disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à
tomada de decisão.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 773
Processo 547233
Ampliação da Continental Mabor – Projeto 20 Mio
outubro de 2012

Página 47 de 78

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Salienta-se o facto de o Proponente assumir a realização em curso de obras integradas no projeto
objeto da presente avaliação de impacte ambiental, nomeadamente, as fundações na envolvente da
ContiSeal e a conclusão do parque de estacionamento junto à portaria nº2, bem como de obras
abrangidas pela licença emitida para desvio da linha de água.
Este cenário de obra não permitiu realizar uma avaliação de impacte ambiental completa do projeto,
sendo o EIA omisso no que concerne à avaliação de impactes decorrentes, nomeadamente, da execução
do projeto de intervenção na linha de água, aprovado pela APA/ARHN, na qualidade de entidade
licenciadora.
Importa notar que as ações referidas, integrantes do projeto, em fase de obra ou já concluídas aquando
da elaboração do EIA e da visita da CA ao local, serão reportadas à IGAMAOT, no âmbito do
cumprimento do artigo 36º do RJAIA.
A CA considerou que a presente avaliação de impactes ambientais, ficou comprometida, quer pela
prematura implementação das ações no terreno, uma vez que está em curso o processo de AIA, quer
pelo facto de o início da fase de obra da intervenção na linha de água licenciada decorrer em paralelo
com a presente AIA a par da implementação de ações decorrentes de anteriores aprovações, como seja
a rede de águas pluviais.
Salienta-se que decorrente da visita realizada a 02.10.2012, este procedimento de AIA envolveu uma
tramitação específica com vista a esclarecer a CA quanto aos elementos de projeto associados à ação de
desvio da linha de água e também da rede de águas pluviais, após consulta quer ao proponente quer à
APA/ARHN, e incluindo uma nova visita ao local com a APA/ARHN, a 22.10.2012. Com as respostas
apresentadas pelo proponente e o parecer complementar da APA/ARHN, foi possível integrar neste
parecer da CA os documentos apresentados, designadamente, sobre o projeto de desvio da linha de
água. Foram realizadas 3 reuniões da CA, designadamente, a 10.10.2012, a 27.10.2012 e a 06.11.2012,
para conhecimento dos documentos entregues e acordar os termos apresentados neste parecer.
Face ao exposto ao longo do presente Parecer Final e, tendo em consideração que, na globalidade, os
impactes negativos mais significativos, decorrentes da fase de obra já ocorreram, importa assegurar a
implementação das medidas de minimização e dos planos de monitorização ajustados a esta realidade.
Deste modo, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto de Ampliação da Continental
Mabor – Projeto 20 Mio, condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, das medidas de
minimização expressas no EIA e aceites pela CA e às demais, consideradas de conveniente
implementação no decurso da realização do projeto, e à entrega e validação, previamente ao
licenciamento, dos elementos, que seguidamente se listam.
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Condicionantes:
1. Dar integral cumprimento às condições constantes da Autorização emitida pela APA/ARHN
para a regularização da linha de água;
2. Implementação do PIP e comunicação da finalização desses trabalhos à Autoridade de AIA, para
efeitos de pós-AIA.
Elementos a Entregar em Fase de Licenciamento:
3. Apresentação de um projeto de recuperação e/ou valorização de, por exemplo, linhas de água
na rede hidrográfica envolvente ou manchas de vegetação de maior interesse ecológico e
paisagístico subsistentes, a entregar até à fase de licenciamento do projeto, para aprovação pela
Autoridade de AIA;
4. Atendendo às deficiências da caracterização da situação de referência aludidas no parecer da
CA, deverá o proponente despistar junto do ICNF a eventual necessidade de proceder a ações
de conservação das espécies referenciadas com estatuto de conservação, Anemone trifolia
subsp. albida e Erica ciliaris e, em caso afirmativo, apresentar a consequente proposta de
intervenção, a entregar até à fase de licenciamento do projeto, para aprovação pela Autoridade
de AIA;
5. Apresentação do balanço de terras decorrente das ações previstas no projeto, com evidência
do(s) destino(s) a dar às terras sobrantes;
6. Apresentação de evidências resultantes da consulta à Câmara Municipal de Famalicão e às
Estradas de Portugal no sentido de encontrar soluções para o tráfego de pesados e para a
melhoria dos acessos à unidade industrial;
7. Apresentação de evidências resultantes de consulta à Agência Portuguesa do Ambiente para
esclarecer se o estabelecimento industrial, na sua totalidade, estará abrangido pela legislação
SEVESO e pelo Licenciamento Ambiental (LA), atendendo às sucessivas ampliações que têm
ocorrido;
8. Apresentação de planta à escala 1:2000 que evidencie os pontos de amostragem indicados pela
ARHN;
9. Apresentação, para validação da Autoridade de AIA, do plano de monitorização da qualidade do
ar, revisto, de modo a integrar as novas fontes a implementar, tal como referido no EIA,
condição que se aplica igualmente às chaminés da vulcanização.
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FICHA TÉCNICA
ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO TÉCNICA
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Arquiteta Paisagista Alexandra Duborjal Cabral
Eng.ª Isabel Presa
Eng.º Luís Santos
Dra. Maria João Barata
Engª Maria Manuel Figueiredo
Eng.º Miguel Catarino
Eng.ª Patrícia Barbedo
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE
Eng.ª Maria João Magalhães

DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO NORTE
Ex-INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO
Dra. Leonor Pereira
ENTIDADE COORDENADORA DO LICENCIAMENTO INDUSTRIAL – DRE_N
Eng.º Manuel Moreira da Silva

ENTIDADE PROMOTORA DA CONSULTA DO PÚBLICO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Dra. Rita Ramos

A Presidente da Comissão de Avaliação

(Maria João Pessoa)
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ANEXOS
PEDIDO ELEMENTOS ADICIONAIS;
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE;
RELATÓRIO DE VISITA 02.10.2012;
ATA 1ª REUNIÃO CA 10.10.2012;
PRESENÇAS 1ª REUNIÃO CA 10.10.2012;
PEDIDO ESCLARECIMENTO PROPONENTE 15.10.2012;
PEDIDO ESCLARECIMENTO APA/ARHN 15.10.2012;
ATA 2ª REUNIÃO CA 17.10.2012;
PRESENÇAS 2ª REUNIÃO CA 17.10.2012;
ESCLARECIMENTOS DO PROPONENTE 19.10.2012;
ESCLARECIMENTOS DOS PROPONENTE 29.10.2012;
PARECER CÂMARA MUNICIPAL DE FAMALICÃO 25.10.2012;
PARECER DAS ESTRADAS DE PORTUGAL 31.10.2012;
PRESENÇAS 3ª REUNIÃO CA 06.11.2012;
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO.
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Pedido elementos adicionais
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Declaração de Conformidade
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RELATÓRIO DE VISITA 02.10.2012
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ATA 1ª REUNIÃO CA 10.10.2012
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Presenças 1ª Reunião CA 10.10.2012
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Pedido esclarecimento proponente 15.10.2012;
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PEDIDO ESCLARECIMENTO APA/ARHN 15.10.2012;
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ATA 2ª REUNIÃO CA 17.10.2012
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Presenças 2ª Reunião CA 17.10.2012
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Esclarecimentos do Proponente 19.10.2012
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Esclarecimentos do Proponente 29.10.2012
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Parecer Câmara Municipal de Famalicão 25.10.2012
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Parecer Estradas de Portugal 31.10.2012
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Presenças 3ª Reunião CA 06.11.2012
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Planta de Localização do Projeto
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