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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 (AAIA) 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: 

- da alínea d) do ponto 4 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, que respeita a fusão, incluindo ligas de metais não 

ferrosos, excluindo os metais preciosos, incluindo produtos de recuperação (afinação, moldagem em 

fundição, etc.), para unidades industriais com produções ≥ 20 t/dia, e 

- do ponto 13 do anexo II, pelo facto de representar uma alteração à unidade industrial, cujo negócio de 

base apresenta uma CAE distinta, já que se relaciona com a fabricação de outros fios e cabos elétricos e 

eletrónicos. 

O proponente é a empresa CABELTE – Cabos Elétricos e Telefónicos, 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),  

- APA/ARHN, caso se verifique o disposto na alínea b), e ao abrigo do Regulamento das Comissões de 

Avaliação (CA’s),  

- APA, por aplicação do disposto no diploma PCIP e 

- DREN, ao abrigo do Regulamento das CA’s e nos termos da alínea f). 

A DRCN, nomeou como seu representante na CA o Sr. Dr. Pedro Baère de Faria. 

A APA nomeou seu representante a Sra. Eng. Ana Paula Trindade no que respeita ao disposto no 

diploma PCIP, e o Sr. Eng. Nuno Vidal nas matérias de Recursos Hídricos. 

A DREN encontra-se representada na CA pelo Sr. Eng. Rui Gama. 

A CCDR-N está representada na CA, para além da Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral (que 

preside à CA e é responsável pela avaliação do descritor Paisagem), pela Sra. Dra. Rita Ramos, 

responsável pela fase de Consulta Pública, Sr. Dr. Rui Fonseca (responsável pela avaliação dos 
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descritores Geologia e Geomorfologia), Sra. Eng. Maria Ana Fonseca (responsável pela avaliação do 

descritor Socio-economia), Sra. Eng. Filomena Ferreira (responsável pela avaliação do descritor 

Ecologia), Sra. Eng. Cristina Figueiredo (responsável pela avaliação do descritor Qualidade do Ar), Sr. 

Eng. Luís Santos (responsável pela avaliação do descritor Resíduos), Sr. Eng. Miguel Catarino 

(responsável pela avaliação do descritor Ruído) e pelo Sr. Dr. José Fernando Costa, da 

ESRBraga/CCDRN (responsável pela avaliação dos descritores Ordenamento do Território e Uso do 

Solo). 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO DE AIA 

A documentação, remetida pela Entidade Licenciadora (DREN) para a Autoridade de AIA, datada de 

junho de 2012, era composta pelos seguintes elementos: 

 EIA: 

Em suporte de papel: 

 Volume I: Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese; 

 Volume II: Resumo Não Técnico (RNT); 

 Volume III: Estudos Técnicos; 

 Volume IV: Plantas, Peças Desenhadas e Documentos; 

Em suporte digital: 

 Volume II: Resumo Não Técnico (RNT); 

 Projeto de Execução. 

Após os pedidos de elementos adicionais e esclarecimentos para a CA, foram acrescentados os 

seguintes documentos: 

 Aditamento (outubro, 2012); 

 Volume II: RNT revisto (outubro, 2012); 

 Adenda ao EIA (dezembro, 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 
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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. 

Aquando da nomeação da CA, e tendo em conta a data de instrução do processo (14.08.2012), a 

conformidade deveria ter sido declarada até 25 de setembro de 2012, assim como o prazo final para o 

processo de AIA seria o dia 4 de fevereiro de 2013. 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 31 de 

agosto de 2012, tendo decorrido 13 dias úteis do prazo estipulado. 

O prazo atribuído pela Autoridade de AIA (AAIA) para resposta foi o dia 31 de outubro de 2012. Não 

obstante, o Pedido de Elementos Adicionais foi aditado, com solicitação decorrente da avaliação pela 

APA/PCIP, no decurso do prazo inicialmente atribuído, não tendo sido, no entanto, prolongado o prazo 

de resposta, mantendo-se como limite o dia 31 de outubro de 2012, dia no qual deu entrada na 

CCDRN a documentação completa de resposta ao pedido de elementos adicionais, pelo que o prazo de 

contagem se reiniciou a 2 de novembro de 2012. 

Analisados os documentos, e não comprometendo a conformidade do EIA, houve aspetos que a CA 

considerou necessitarem de consubstanciação face à resposta enviada, pelo que se considerou 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, mas que seria oportuno solicitar uma Adenda para 

esclarecimento da CA, circunstância que ficou expressa na própria Declaração de Conformidade. Por 

tal, a Declaração de Conformidade foi emitida a 26 de novembro de 2012, passando deste modo a data 

de conclusão deste procedimento de AIA e respetivo prazo final para exaração da DIA para o dia 4 de 

abril de 2013. 

Ambas as tranches da 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, foram 

liquidadas em tempo útil. 

No âmbito deste procedimento, a CA efetuou uma visita ao local no dia 9 de janeiro de 2013, tendo 

sido acompanhada pelos representantes da empresa, Eng. Guilherme Caldeira, Eng. José Costa e Eng. 

Manuela Carvalho, e por membros da CA, Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral, Eng. Nuno Vidal e Dr. 

José Fernando Costa. 
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Decorrente desta visita ao local, constatou-se que o projeto se encontra instalado, e estava em fase de 

testes, conforme patente nas fotografias anexas ao documento ID1312005, datado de 9 de janeiro de 

2013, e que constitui o Memorando da visita ao local. 

Nesta sequência, e ao abrigo do disposto no n.º 2 do Artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

maio, com a redação e republicação produzidas dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, 

foi dado conhecimento à IGAMAOT dos factos apurados, através do documento CCDRN ID1312007, 

datado de 2012-01-10, cuja cópia constitui anexo ao presente Parecer. 

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 dia 10 de dezembro de 2012 e o seu final a 9 de 

janeiro de 2013. 

No âmbito da presente avaliação, e face às suas características, assim como à sua inserção territorial, 

foram solicitados pareceres externos, à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão (CMVNF), ao 

Departamento de Conservação da Natureza e das Florestas do Norte (DCNFN), e à Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), tendo todas as entidades emitido parecer em tempo útil, e 

cujas cópias constituem anexo ao presente Parecer.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Localização, Justificação e Caracterização do projeto 

A CABELTE, SA localiza-se no parque Empresarial de Sam, na freguesia de Ribeirão, concelho de Vila 

Nova de Famalicão, e distrito de Braga. 

A CABELTE, é uma empresa do Grupo CABELTE, SA, do qual fazem parte outras empresas industriais 

como a Cabelauto, Cabelte Incas, Iberoptics e Desço, que atuam no domínio do fabrico de cabos 

elétricos e de telecomunicações, fios para a indústria automóvel, fibras óticas e cabos de alimentação. 

A atual atividade exercida pela CABELTE diz respeito à fabricação de cabos de energia de baixa tensão, 

atividade classificada, no que concerne à atividade económica principal, com a CAE nº 27320 – 

Fabricação de outros fios e cabos elétricos e eletrónicos. Com a incorporação do projeto objeto de 

procedimento de AIA, a empresa passa a desenvolver atividade de fundição de alumínio, à qual está 

atribuída a CAE nº 24530 nº fundição de metais leves. 

A atual instalação da CABELTE possui licença industrial. 
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A unidade industrial da CABELTE está instalada num lote de terreno com 18 081, 50m2, e apresenta 

uma área de implantação de 10 699,10m2. A unidade é constituída por um edifício único, no qual se 

localizam as áreas administrativas, produtivas e de apoio à produção. No exterior do edifício existem 

áreas destinadas a faixas de rodagem, estacionamento automóvel e passeios, perfazendo 6 580,10m2. A 

área de espaços ajardinados corresponde a 65m2. 

Quando a unidade industrial foi implementada, pretendeu dar resposta às expectativas que o mercado 

de cabos de energia de baixa tensão em cobre oferecia; contudo, com a recente evolução da conjuntura 

económica internacional, verifica-se uma alteração das características do mercado dos cabos de energia 

de baixa tensão, com uma regressão da procura de cabos em cobre, com tendência a profundar-se. Por 

outro lado, a procura de cabos de energia em alumínio tem evidenciado fortes ganhos, perspetivando-se 

uma tendência crescente com o decorrer do tempo. Assim, o projeto de alteração da CABELTE tem 

como objetivos estratégicos: 

i) Dotar a empresa de capacidade de resposta às novas exigências de mercado, concretamente 

à procura de novas tipologias de cabos de energia de baixa tensão; 

ii) Aumentar a competitividade da empresa face à concorrência. 

Para a concretização dos objetivos definidos, a empresa incorporou assim um processo produtivo 

verticalizado de produção de fio máquina de alumínio para cabos elétricos, e reduziu a atividade de 

produção de cabos de energia de baixa tensão em cobre, reforçando uma presença mais intensa nos 

mercados externos. 

A implementação do projeto não implica a necessidade de efetuar qualquer nova construção ou 

alteração exterior do edificado existente, e compreendeu uma reconversão da unidade industrial atual, 

resultante de uma redução da área afeta à atividade de produção de cabos elétricos de baixa tensão e da 

incorporação de uma linha de produção de fio máquina (varão) de alumínio. Conforme anteriormente 

expresso, esta reconversão do layout fabril já tinha ocorrido aquando da visita da CA ao local, sendo que 

a linha de produção de fio de máquina (varão) de alumínio já se encontrava instalada. 

De uma forma geral, o projeto de alteração consiste: 

1. Na incorporação de uma linha de produção de fio máquina de alumínio; 

2. Na supressão de 4 extrusoras (2 extrusoras de isolamentos flexíveis e 2 extrusoras de bainha 

flexíveis), e de 7 grupos de medição. 

A continuidade da atividade de produção de cabos elétricos de baixa tensão será igual à atual, na qual se 

identificam as seguintes etapas: 
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I. Armazenamento de matérias-primas; 

II. Produção (isolamento de condutores de cobre, cableamento de almas isoladas, bainha final 

de cabos); 

III. Controlo de qualidade; 

IV. Medição de cabos; 

V. Armazenagem de produto final e expedição. 

A nova atividade, produção de fio máquina de alumínio, ocupa área mais próxima dos acessos à unidade 

industrial, evitando constrangimentos na alimentação (uma vez que o abastecimento das matérias-primas 

será efetuado através de transporte rodoviário até ao local de armazenagem), ou na expedição de 

produto acabado, e foi organizada em 4 áreas funcionais principais: 

I. Armazenamento de matérias-primas – a origem das principais matérias-primas será: 

- lingotes de alumínio (98% da matéria-prima): fornecedores externos; 

- resíduos de alumínio (2% da matéria-prima): empresas do Grupo Cabelte; 

II. Produção do varão de alumínio que passará, essencialmente, pelas seguintes fases, realizadas 

em contínuo: 

- fusão da matéria-prima (lingotes e resíduos de alumínio) no forno de fusão; 

- passagem do alumínio líquido para o forno de espera; 

- formação contínua de barra trapezoidal na roda de cristalização; 

- formação contínua de varão de alumínio através de laminagem; 

- enrolamento do varão de alumínio. 

III. Controlo de qualidade; 

IV. Armazenagem de produto final. 

O forno de fusão apresenta uma capacidade nominal de 4 ton/hora, permitindo uma capacidade instalada 

de 2 400 ton/mês. 

A produção mensal estimada de fio máquina de alumínio, com ø=9,5mm, será de 2 000 ton/mês. 

A descrição das obras tendentes à implementação do projeto não serão replicadas neste Parecer Final, 

uma vez que o projeto de alteração já se encontra instalado, sendo que no EIA se estimava um período 

de 6 meses para tal concretização. 

Com a alteração do projeto, a atividade de produção de fio máquina de alumínio, a unidade funcionará 7 

dias por semana, durante todos os dias do ano, exceto feriados, em regime de 5 turnos. A atividade de 

cabos elétricos de baixa tensão irá laborar na produção, na manutenção e no controlo de qualidade 5 
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dias por semana, em 3 turnos rotativos, assim como a logística e o laboratório de ensaios, em regime de 

2 turnos. As restantes áreas funcionarão em horário geral. 

Prevê-se que com a entrada em produção da nova linha de produção, a empresa passe a totalizar 100 

postos de trabalho. 

Atendendo às características do projeto, e confrontando-as com o regime de prevenção e controlo 

integrados de poluição (PCIP), verifica-se que a atividade da CABELTE está enquadrada no âmbito do 

DL nº 173/2008, de 26 de agosto, em concreto na categoria 2.5 b) do Anexo I – Categorias de atividades 

referidas na alínea h) do artigo 2º vide definição de “Instalação”, referente a “Instalações para a : …Fusão 

de metais não ferrosos, incluindo ligas, produtos de recuperação (afinação, moldagem em fundição) com uma 

capacidade de fusão superior a 4 t por dia de chumbo e de cádmio ou a 20 t por dia de todos os outros 

metais;”. Assim, o EIA apresenta a análise da adoção das MTD’s (Melhores Técnicas Disponíveis) ao nível 

da unidade industrial da CABELTE, considerando também a alteração da instalação industrial que a 

empresa pretende implementar, tendo em conta, para o efeito, a organização estrutural do documento 

referente ao BREF (Best Available Technologies (BAT) REFerence documents” relativo às “forjas e fundições”, 

em especial o capítulo 5, respeitante às MTD’s. 

 

4. 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 a visita de reconhecimento ao local de 

implementação, 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 

diversos 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. 
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4.1. Qualidade do Ar 

A avaliação da situação de referência teve como base os dados de qualidade do ar, referentes a 2005-

2010, da estação de medida, localizada em V.N. Famalicão, a 5,8 km a Nordeste desta unidade industrial 

e, ainda, um estudo de dispersão de poluentes atmosféricos, que apresenta os resultados relativos à 

avaliação da qualidade do ar, considerando a exploração da unidade industrial (na situação atual e pós 

projeto, que inclui a instalação de fornos de fusão de alumínio), recorrendo a modelos numéricos 

aplicáveis às situações em análise, para um ano de dados meteorológicos de referência. Este estudo 

incidiu sobre os poluentes emitidos pela instalação e que têm valor limite legislado ou valor de referência 

em ar ambiente, concretamente: NO2, PM10 e CO. Os poluentes SO2 e metais pesados foram excluídos 

desta análise. O SO2, porque o teor de enxofre no gás natural é muito reduzido, sendo por isso as suas 

emissões pouco expressivas, face aos VLE impostos. Quanto aos metais pesados (Pb, As, Ni e Cd), estes 

não fazem parte da composição da liga de alumínio utilizada no processo industrial. 

Com base na caracterização atrás referida, foi efetuada a avaliação dos impactes decorrentes das fases de 

construção, de exploração e de desativação: 

a) Os impactes na fase de construção estão essencialmente associados à circulação de maquinaria e de 

veículos. Tendo em conta que a movimentação de veículos afetos à construção do projeto se 

perspetivava insignificante, quando comparado com o tráfego existente, considera-se que este impacte 

será negativo, temporário, improvável, reversível, não significativo e local; 

b) No que se refere à fase de exploração, os impactes decorrem da instalação de uma nova fonte fixa, 

para além das existentes, que tem como origem o processo de fusão de alumínio. O estudo de dispersão 

efetuado para os poluentes NO2, CO e PM10 na envolvente desta unidade industrial, antes e depois da 

ampliação prevista, permitiu verificar que, na situação futura, o domínio de estudo não apresenta 

variações significativas face à situação atual no que diz respeito aos poluentes NO2 e CO, continuando-se 

a verificar o cumprimento da legislação no caso do CO e, no caso do NO2, as zonas em incumprimento 

continuam a verificar-se na envolvente das vias de tráfego. Quanto às PM10, as concentrações na 

envolvente da fábrica aumentam consideravelmente (29% nos valores diários e 5% nos valores anuais), 

mas as áreas em incumprimento da legislação continuam a cingir-se à zona de implantação da fábrica. Para 

o estudo efetuado, foram assumidos os valores máximos admissíveis dos poluentes em estudo, face às 

indicações do BREF. Na fase de exploração o número de extrusoras ligadas às chaminés 1 e 2 passará de 

seis para quatro, fator que terá implicações na diminuição das emissões de PM10 e a chaminé do forno 

de fusão apresentará uma altura de acordo com o estipulado na legislação, cumprindo a velocidade 
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mínima de escoamento de 6 m.s-1. Face ao exposto, considera-se que nesta fase de exploração o 

impacte será negativo, permanente, provável, reversível, pouco significativo e local. 

c) A fase de desativação compreende, essencialmente, o encerramento da atividade industrial, a remoção 

de máquinas e equipamentos industriais e a reconversão do edificado. Considerando a tipologia das 

intervenções, não se preveem quaisquer impactes que possam, de forma negativa, afetar este descritor 

ambiental. De facto, com o encerramento e desativação da unidade cessarão as emissões gasosas para a 

atmosfera. 

Foram descritas medidas de mitigação a implementar nas fases de construção, exploração, e desativação, 

que se julga serem suficientes e eficazes. 

Na fase de construção, para minimizar o impacte decorrente das emissões atmosféricas geradas pelo 

tráfego de veículos deveria ter sido garantido que: 

• Os veículos circulem em boas condições de carburação e funcionamento, pelo que tanto os veículos 

como a maquinaria deverão ser submetidos a manutenções periódicas; 

• Os camiões respeitam as taras previstas, não transportando cargas superiores às permitidas; 

• Os veículos não ultrapassem o limite determinado para a velocidade de circulação; 

• As cargas circulem bem acondicionadas de modo a evitar perdas de materiais pelos locais de 

passagem. 

Na fase de exploração, de forma a minimizar os impactes associados às emissões gasosas, irão ser 

adotadas as seguintes medidas: 

• Controlar a qualidade da matéria-prima, garantindo que apenas é utilizado lingote de alumínio ou 

resíduos de alumínio isentos de contaminantes; 

• Assegurar a otimização dos processos de fusão nos fornos; 

• Proceder à manutenção periódica de máquinas e equipamentos, principalmente daqueles associados 

aos processos de fusão e de exaustão de emissões. 

Para minimizar a ocorrência de emissões difusas irão ser implementadas as seguintes medidas: 

• Garantir que os processos de alimentação dos fornos são efetuados nos momentos e com as cargas 

adequadas, reduzindo-se os tempos em que os fornos estão abertos; 

• Assegurar o melhor funcionamento dos fornos de fusão, por exemplo no que se refere à 

estanquicidade das bocas de alimentação dos fornos; 
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• Sempre que necessário, introduzir campânulas de recolha de emissões fugitivas, próximo dos locais de 

ocorrência. 

Para a fase de desativação não estão previstas medidas de minimização. 

Para controlo das emissões gasosas, e dando cumprimento à legislação em vigor, irá proceder-se à 

monitorização de todas as fontes fixas existentes na unidade industrial. A periodicidade desta 

monitorização e os poluentes a medir apresentam-se de seguida: 

• Chaminés das extrusoras: a periodicidade deverá ser uma vez, de 3 em 3 anos, durante todo o 

período de exploração da unidade industrial. Os poluentes a medir serão: Partículas, Compostos 

Orgânicos Voláteis e Compostos Inorgânicos Clorados; 

• Chaminé do forno de fusão: a monitorização começará por ser bianual, com espaçamento mínimo de 

dois meses. De acordo com os resultados obtidos, a periodicidade poderá ser alterada para 3 anos. Os 

poluentes a medir serão: Partículas, Compostos orgânicos Voláteis; Óxidos de azoto, Monóxido de 

carbono, Dióxido de enxofre; Metais III (grupo definido pela Portaria Nº 675/2009, de 23 de Junho) e 

Metais pesados totais. 

As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos no Decreto-Lei Nº 78/2004, de 3 de abril, 

Portaria Nº 80/2006, de 23 de janeiro e Portaria Nº 263/2005, de 17 de março ou outras normas ou 

métodos reconhecidos e aceites. Deverá garantir-se que a chaminé, as tomas de amostragem e os 

escoamentos garantem o disposto na legislação, nas Normas Portuguesas. 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Qualidade do Ar” merece parecer favorável. 

 

4.2. Recursos Hídricos 

No EIA, e conforme já atrás descrito, refere-se que a atividade da CABELTE está enquadrada no âmbito 

do Decreto-Lei nº 173/2008, de 26 de agosto (Diploma PCIP), na categoria 2.5. b) do Anexo I - 

Instalações para a fusão de metais não ferrosos, incluindo ligas, produtos de recuperação, (afinação, 

moldagem em fundição) com uma capacidade de fusão por dia de todos os outros metais superior a 4 t 

por dia de chumbo e de cádmio, ou a 20 t. 

Deste modo, o Relatório apresentou um resumo da abordagem das Melhores Técnicas Disponíveis 

(MTD) para o setor, com referência específica aos pontos estruturais para os quais se verifica a 

aplicação de medidas, nomeadamente em matéria de MTD genéricas para a indústria de fundição, como 

a prevenção e separação dos vários tipos de águas residuais e a maximização da reciclagem interna. 
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Salienta-se que em sede da visita ao local por parte da CA, ocorrida em 9 de janeiro p.p, se verificou 

que a linha de produção de fio máquina de alumínio já se encontrava praticamente implantada. 

Em termos de abastecimento de água e descarga de águas residuais, o EIA refere: 

Abastecimento de água 

i) Fase construção 

O abastecimento de água na fase de construção, para fins domésticos (20 trabalhadores em obra), 

lavagem de ferramentas e utensílios e preparação de materiais a aplicar em obra, terá sido efetuado com 

recurso à rede pública de abastecimento de água, estimado em cerca de 4 m3. 

ii) Fase exploração 

O abastecimento de água será assegurado a partir de rede pública (1650 m3/ano) e de uma captação 

própria - furo vertical titulado pela autorização A04612/2011-RH2.1198.A, para a finalidade de atividade 

industrial. 

Refere-se que com a exploração do novo processo produtivo, o aumento de consumo de água do furo 

previsto será de 1260 m3/ano para 4000 m3/ano (+217%). 

 

Descargas/emissões de águas residuais 

i) Fase construção 

Os efluentes líquidos de origem doméstica gerados pelas atividades de construção resultaram da 

presença de 20 trabalhadores em obra, sendo encaminhados para a rede pública de saneamento. 

Os efluentes líquidos de lavagem de utensílios terão sido acondicionados e geridos como um resíduo 

líquido, com posterior envio para destinatário autorizado, estimando-se um volume de 2 m3. 

ii) Fase exploração 

Os efluentes líquidos de origem doméstica, estimados num total anual de cerca de 1400 m3, serão 

descarregados no coletor de saneamento municipal, sendo assegurado posterior tratamento na ETAR 

de Agra, cuja exploração é da responsabilidade das Águas do Noroeste, S.A. 

O processo industrial da CABELTE não gera efluentes líquidos de origem industrial. As águas do sistema 

de refrigeração são geridas como resíduo líquido e são geradas com uma periodicidade de 2 anos. 
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Em sede da visita de 9 de janeiro p.p., os representantes da empresa referiram que ponderam também 

solicitar autorização à entidade gestora da rede de pública de saneamento, para o envio destes efluentes 

para aquela infraestrutura. Salienta-se que foi apresentada no EIA cópia do ofício da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Famalicão nº 750/2012 de 12/01/2012, que declara que a empresa CABELTE é 

abastecida com água da rede pública e está autorizada a drenar os efluentes residuais para a rede de 

drenagem de águas residuais da Freguesia de Ribeirão. 

 

Caraterização da Situação de Referência 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

O Estudo compreendeu a realização do inventário hidrogeológico na área afeta ao projeto, inserida 

numa zona industrial na freguesia de Ribeirão. 

Do Inventário Hidrogeológico constam 21 pontos de água, representando 4 tipologias de formas de 

captação: 5 pontos localizados em linhas de água, 7 furos verticais, 7 poços e 2 nascentes. Foram ainda 

utilizados dados de um outro estudo recente na envolvente, do qual resultaram 9 pontos de água (6 

furos verticais e 3 poços). No essencial, as captações são utilizadas no processo industrial das indústrias 

locais, no consumo doméstico, em regas e lavagens, e na rega agrícola. 

O Estudo refere ainda que da consulta do SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos) foi registada uma captação pertencente à Trofa, mas que se situa demasiadamente afastada da 

zona para carecer de análise. Do INSAAR (Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

de Águas Residuais) consta 2 registos também pertencentes ao referido concelho, localizados também 

afastados da área em estudo para serem tidos em consideração. 

É ainda referido que segundo os elementos recolhidos junto da ARH Norte, se encontram registadas 

152 captações nas seis freguesias consultadas do concelho de Vila Nova de Famalicão e nas duas da 

Trofa. 

No interior da área em estudo, foram identificados 3 furos verticais, um pertencente à CABELTE e 

outros dois pertencentes à Cabelauto. 

No total foram medidos in situ os parâmetros Temperatura, pH, condutividade, TDS, e nível 

hidroestático (NHE) para 25 pontos, que contempla já os 9 pontos analisados no âmbito de um outro 

estudo. O valor médio obtido para o parâmetro pH (5,76) aponta para uma tendência ácida, podendo 
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ser considerado normal para águas suportadas por aquíferos instalados em terrenos metassedimentares, 

de acordo com o EIA avaliado. No que diz respeito à condutividade os valores obtidos apresentam 

grande variabilidade (de 180 a 1180 μS/cm). O EIA refere como possível causa a ocupação antrópica, 

nomeadamente a forte industrialização de toda a região. 

No que concerne ao nível hidroestático (NHE), foi obtido um valor médio de 6,5 m nos poços e furos 

em que foi possível efetuar essas medições. 

Do ponto de vista hidrogeoquímico e microbiológico, foram realizadas duas colheitas de amostra, uma 

num furo no interior das instalações da CABELTE e a segunda num poço a SE, na proximidade da área 

em estudo. Analisando os resultados obtidos, o poço apresenta piores resultados em termos 

microbiológicos. 

Não houve indicação da existência de perímetros de proteção. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

Ao nível dos Recursos Hídricos de Superfície é feito o enquadramento geral e referidas as 

disponibilidades e usos superficiais, bem como as origens e sistemas de abastecimento de água na 

envolvente alargada da área de estudo (raio de 1 km). Da análise dos elementos constata-se que apenas 

há captações de água subterrânea licenciadas. 

No que respeita a qualidade das águas superficiais, foram identificados os principais focos de poluição e 

avaliados os dados do SNIRH nas estações Poste Trofa e Fonte Trofa, localizadas a montante e jusante 

do local em estudo, respetivamente. 

Da informação recolhida, verifica-se que entre 1995 e 2008 a água apresentava uma classificação de 

Muito Má e Má, regra geral devido à presença de contaminação microbiológica e fósforo, indicadores de 

contaminação por descargas de águas residuais de origem antropogénica. 

É referido ainda que ao nível da área de influência do projeto, não se identifica sobre o terreno qualquer 

linha de água, embora na envolvente próxima (a Sul) exista o Rio Ave. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Os principais impactes identificados no EIA são os que a seguir se descrevem: 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

i) Fase de construção 

- Derrames acidentais de substâncias, nomeadamente óleos e hidrocarbonetos das máquinas a laborar 

durante o período de implantação do projeto de alteração do processo produtivo. 

ii) Fase de exploração 

- Aumento do consumo de água nas captações com consequente afetação da disponibilidade dos 

recursos hídricos subterrâneos; 

Nota: Refere-se que com a exploração do novo processo produtivo, o aumento de consumo de água do 

furo previsto será de 1260 m3/ano para 4000 m3/ano (+217%), ainda assim dentro do volume anual 

máximo autorizado (6000 m3). 

- Derrames acidentais, nomeadamente de óleos e outros combustíveis provenientes da circulação de 

veículos de transporte de pessoal e equipamentos, com possível afetação da qualidade da água 

subterrânea. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

i) Fase de construção 

- Possibilidade de afetação dos recursos hídricos superficiais, através de riscos associados a derrames 

acidentais de combustíveis ou de óleos de viaturas em circulação. 

ii) Fase de exploração 

- Aumento do consumo de água e geração de efluente líquido resultante do acréscimo de trabalhadores; 

Nota: com o projeto verifica-se um aumento do número de trabalhadores com o acréscimo de 4 m3/dia 

em termos de consumo de água e 2 m3/dia de efluente descarregado, não refletindo impacte sobre o 

sistema público de abastecimento de água nem de saneamento. 

- Possibilidade de afetação dos recursos hídricos superficiais, através de riscos associados a derrames 

acidentais de combustíveis ou de óleos de viaturas em circulação. 

 

Medidas de Minimização 

O EIA aponta diversas medidas de minimização, destacando-se: 
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Hidrogeologia e águas subterrâneas 

i) Fase de construção 

- Os veículos e máquinas afetos à fase de construção deverão circular em boas condições de 

carburação; as revisões e inspeções periódicas deverão ser efetuadas de forma atempada, no sentido de 

diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais; 

- A áreas utilizadas para depósito de materiais a utilizar nesta fase deverão ser concentradas numa 

mesma zona, impermeabilizada, de modo a minimizar a possibilidade de entrada de contaminantes no 

aquífero; 

- Caso necessário, deverão ser instalados na zona do estaleiro WC móveis, para evitar a drenagem das 

águas residuais sem tratamento para o solo ou cursos de água; 

ii) Fase de exploração 

- Instalação de um depósito para armazenamento de águas pluviais incidentes sobre a cobertura da 

unidade industrial, sendo que estas águas poderão ser utilizadas para fins como a rega exterior; 

- O parque de armazenamento temporário de resíduos deverá ser coberto e impermeabilizado; 

- Deve ser implementado um sistema para retenção de águas e materiais, a ativar perante a ocorrência 

de derrames acidentais; 

- Todos os veículos afetos a movimentações internas deverão circular em boas condições de 

carburação, devendo as necessárias revisões e inspeções periódicas ser efetuadas de forma atempada. 

 

Efluentes e águas superficiais 

i) Fase de construção 

- As operações de manutenção da maquinaria e veículos deverão ser efetuadas ex-situ, em operadores 

habilitados para o efeito. Caso tal não seja possível, essas operações deverão ser efetuadas em local 

apropriado para o efeito, dentro do local a ocupar pelo estaleiro da obra, devidamente 

impermeabilizado. Os resíduos resultantes dessas operações deverão ser devidamente armazenados em 

recipientes estanques e com condições que salvaguardem qualquer tipo de escorrências; 

- Os veículos e máquinas afetos à fase de construção deverão circular em boas condições de 

carburação; as revisões e inspeções periódicas deverão ser efetuadas de forma atempada, no sentido de 

diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais; 
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- A áreas utilizadas para depósito de materiais a utilizar nesta fase deverão ser concentradas numa 

mesma zona, impermeabilizada, e com rede de drenagem que minimize a possibilidade de contaminação 

das linhas de água superficiais; 

- Caso necessário, deverão ser instalados na zona do estaleiro WC móveis, para evitar a drenagem das 

águas residuais sem tratamento para o solo ou cursos de água. 

ii) Fase de exploração 

- Todos os efluentes líquidos deverão ser descarregados no sistema público de saneamento; 

- Introdução de medidas para redução de consumos de água; 

- Instalação de um depósito para armazenamento de águas pluviais incidentes sobre a cobertura da 

unidade industrial, sendo que estas águas poderão ser utilizadas para fins como a rega exterior; 

- O parque de armazenamento temporário de resíduos deverá ser coberto e impermeabilizado; 

- Deve ser implementado um sistema para retenção de águas e materiais, a ativar perante a ocorrência 

de derrames acidentais. 

 

Monitorização 

Em matéria de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos o projeto prevê: 

i) Fase de construção 

Um plano de monitorização de 3 pontos (um a montante e dois a jusante), com o início da atividade da 

linha de produção de fio máquina (varão) de alumínio e com a realização de campanhas trimestrais 

durante a exploração da empresa. 

Os parâmetros a monitorizar serão o Alumínio, cobre, condutividade e pH. Aquando da recolha de 

amostras deverão ser registados os níveis freáticos correspondentes. 

Anualmente deverá ser efetuado um relatório reportando os resultados obtidos. 

ii) Fase de exploração 

Um plano de monitorização de 3 pontos (um a montante e dois a jusante), previamente à entrada em 

obra (caracterização da situação zero), durante a fase de obra, com a realização de campanhas 

trimestrais e no final da obra (caracterização da situação de referência). Os parâmetros a monitorizar 
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serão o Alumínio, cobre, condutividade e pH. Aquando da recolha de amostras deverão ser registados 

os níveis freáticos correspondentes. 

Trimestralmente e com a conclusão da obra, deverá ser efetuado um relatório reportando os resultados 

obtidos. 

O EIA prevê ainda a implementação de um sistema de monitorização dos consumos de água da rede de 

abastecimento público e da captação própria, com base na leitura mensal dos valores registados. 

Trimestral e anualmente deverá ser efetuado um relatório, reportando os resultados obtidos. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, a ARH do Norte emite parecer favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento 

das medidas de minimização preconizadas no EIA. 

 

4.3. Socioeconomia 

Caracterização da situação de referência 

O projeto em causa localiza-se na freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão, no distrito 

de Braga. De acordo com o PDM de Vila Nova de Famalicão, a área em estudo insere-se numa zona 

industrial, com grandes dimensões e em expansão, localizando-se muito perto de áreas habitacionais. Na 

envolvente próxima existe um elevado número de fábricas e armazéns. Junto aos aglomerados 

populacionais há zonas de comércio e serviços, para além de campos de cultivo. 

O estudo apresenta uma caraterização socioeconómica de detalhe ao nível das freguesias de Ribeirão e 

na envolvente imediata. 

No que respeita a vias de comunicação, a Zona Industrial onde se insere este projeto está 

territorialmente limitada a Norte pela A7/IC5 e pela N206, a Este pela N14 e pela A3 e a sul pela EN 

104. Dentro da Zona industrial as vias encontram-se em bom estado de conservação. As vias 

apresentam uma elevada intensidade de tráfego, pois são as principais vias que servem as populações e 

as unidades industriais locais. 

A nova atividade de produção de fio máquina de alumínio funcionará 7 dias por semana, em regime de 5 

turnos, durante todos os dias do ano, excetuando os feriados. A atividade de produção de cabos 
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elétricos de baixa tensão irá laborar 5 dias por semanas em regime de 3 turnos. Com a implementação 

do projeto a empresa prevê uma necessidade de 30 trabalhadores totalizando, 100 postos de trabalho. 

Na Adenda ao EIA, o promotor identifica um edifício misto da habitação/restauração, como recetor 

sensível mais próximo. Dista cerca de 32 m do limite mais próximo da unidade industrial, onde se 

desenvolve atividade de receção e armazenagem, e cerca de 90 m de onde são desenvolvidas as 

atividades produtivas. Salienta-se que segundo o apresentado na Adenda ao EIA, não houve qualquer 

reclamação até à data, relativa à laboração da CABELTE. Este dado foi verbalmente comunicado e 

reiterado aos membros da CA presentes na visita ao local. 

 

Avaliação de Impactes 

No estudo refere que a fase de construção será responsável por ligeira perturbação no ruído ambiente 

devido à movimentação dos camiões afetos à obra.  

Na fase de exploração, o promotor prevê que o aumento da emissão sonora, decorrente da instalação 

do novo equipamento, seja direto no interior da envolvente edificada. As atividades mais ruidosas 

ocorrem esporadicamente, sem regime de continuidade.  

O Estudo prevê um aumento do tráfego de veículos pesados e ligeiros, considerando-o, no entanto, 

desprezável, na medida em que atualmente já há elevada movimentação de veículos. Também refere o 

aumento da probabilidade de acidentes rodoviários na rede viária envolvente ao local, vias essas com 

elevada utilização por veículos pesados. Na fase de exploração prevê-se o aumento do fluxo de veículos 

diário para 17 veículos/dia, associados a cargas e descargas. 

Como impactes positivos, o Estudo identifica a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento e 

dinamização de atividades relacionadas com o pequeno comércio e restauração. 

 

Medidas de Minimização 

Fase de Exploração 

O EIA propõe a seguinte medida de minimização: 

- Efetuar o transporte de cargas e descargas em horário pré determinados não coincidentes com o 

horário de entrada e saída de pessoal e horas de ponta. 

Como medidas adicionais para a fase de exploração, propõem-se as seguintes: 
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- Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto 

dos recetores sensíveis. 

- Privilegiar a contratação de trabalhadores locais. 

- Implementar um mecanismo de atendimento público, na unidade industrial, para esclarecimento de 

dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, disponibilizando um livro de registo. 

 

Do exposto, e de acordo com o apresentado no EIA deste projeto e respetivo aditamento, entende-se 

que pode ser emitido parecer favorável, no âmbito do descritor socioeconomia, condicionado ao 

cumprimento das medidas de minimização, anteriormente enumeradas. 

 

4.4. Resíduos 

A CABELTE é uma unidade industrial que se dedica à produção de cabos elétricos. Todas as alterações 

serão realizadas no interior do edifício e consistem na reconversão da unidade industrial atual, 

resultante de uma redução da área afeta à atividade de produção de cabos elétricos de baixa tensão e da 

incorporação de uma linha de produção de fio máquina de alumínio. Na fase de construção terão sido 

produzidos resíduos de diferentes tipologias, tais como RCD´s, resíduos metálicos, resíduos de 

materiais de isolamento e embalagens, etc. Na fase de exploração a principal fonte geradora de resíduos 

será a atividade industrial desenvolvida pela empresa, sendo que a tipologia e a ocorrência de resíduos a 

produzir estão identificados, quer no processo existente quer no processo a implementar. 

Os resíduos utilizados como matéria-prima (resíduos de alumínio) serão armazenados no interior da 

unidade, sobre paletes, em local com capacidade de armazenamento de cerca de 5 toneladas, 

devidamente identificado, delimitado e coberto, para que o acondicionamento e/ou armazenamento dos 

resíduos seja efetuado de forma a evitar impactes sobre o ambiente. 

Foi caracterizada a situação de referência, sendo que atualmente todos os resíduos produzidos na 

CABELTE são recolhidos de modo seletivo, são codificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 

e quantificados, foi definida a operação de gestão associada, bem como o operador de gestão de 

resíduos selecionado (devidamente licenciado), e a forma de armazenamento temporário na empresa. 

Na identificação e a avaliação de impactes ambientais para o descritor resíduos durante a fase de 

construção do projeto, estimava-se que quanto aos resíduos resultantes da atividade de execução do 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 788 

Processo CCDRN 565283 

Alteração da Unidade Industrial da CABELTE 
fevereiro de 2013 
 

 

21/76 

projeto ocorreriam cerca de 4000 ton, e considerou-se que o impacte seria negativo, temporário, certo, 

reversível, pouco significativo e local. Quanto à possibilidade de ocorrência de derrame de resíduos 

resultantes de acidentes no transporte o impacte será negativo, temporário, improvável, reversível, 

pouco significativo e regional. 

Durante a fase de exploração, considera-se que a alteração proposta não modifica o âmbito da atual 

atividade, pelo que a principal fonte de geração de resíduos é a atividade industrial desenvolvida, sendo 

expectável que relativamente à situação atual se verifique um acréscimo de 50 ton por ano, pelo que na 

situação pós-projeto se prevê que ocorram anualmente cerca de 840 ton de resíduos, dos quais cerca 

de 13% serão perigosos. Atendendo às infraestruturas disponibilizadas para o acondicionamento e 

armazenamento temporário e aos processos de gestão a adotar, designadamente ao controlo diário, a 

ocorrência de resíduos industriais perigosos tem um impacte ambiental negativo, permanente, certo, 

reversível, pouco significativo e nacional, e a ocorrência de resíduos industriais não perigosos tem um 

impacte ambiental negativo, permanente, certo, reversível, pouco significativo e regional. Quanto à 

possibilidade de ocorrência de derrame de resíduos durante a operação de transporte, o impacte será 

negativo, temporário, improvável, reversível, pouco significativo e local. Atendendo às características 

dos resíduos utilizados como matéria-prima, bem como às infraestruturas disponibilizadas ao seu 

acondicionamento e armazenamento temporários, não se afiguram potenciais impactes sobre o meio 

ambiente. 

Os impactes ambientais na fase de desativação preveem o desmantelamento apenas dos equipamentos, 

não se perspetivando a demolição da nave industrial, pelo que o impacte será negativo, temporário, 

provável, reversível, pouco significativo e local. 

Para a fase de construção foram descritas as seguintes medidas de mitigação: 

• A minimização da ocorrência de resíduos da construção é conseguida através de um controlo 

rigoroso das atividades a desenvolver de modo a que sejam aplicadas as corretas práticas ambientais; 

• Deverão ser implementados procedimentos de recolha seletiva de resíduos, disponibilizando-se 

contentores em número e capacidade suficientes para o acondicionamento de resíduos; 

• Deverá ser efetuado o acondicionamento adequado dos materiais e equipamentos e de resíduos 

resultantes da obra, de forma a evitar a sua queda durante o transporte de e para a obra; 

• Os resíduos têm de ser encaminhados para destinatários autorizados para o efeito; 

• Separação de resíduos recicláveis (madeira, papel/cartão, metais); 
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• Sensibilização e responsabilização de todos os intervenientes no processo de construção quanto à 

gestão de resíduos, seja pelo seu tratamento, pela sua triagem no local de produção, pela sua 

reutilização (sempre que tecnicamente possível) e pela recolha e transporte para as unidades licenciadas 

para valorização e/ou eliminação;  

• Os operadores de gestão de resíduos têm de estar devidamente licenciados em conformidade com a 

legislação em vigor; 

• Antes do início dos trabalhos os trabalhadores intervenientes na obra deverão receber uma 

formação de sensibilização e esclarecimento sobre a forma como devem proceder à separação correta 

dos resíduos; 

• Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames; 

• Os resíduos produzidos equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores 

especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações 

recicláveis e posterior envio para reciclagem; 

• Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado; 

• Os resíduos deverão permanecer no local de obra o menor período de tempo possível, sendo que 

no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses; 

• Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 

base nas guias de acompanhamento de resíduos; 

Para a fase de exploração são descritas as seguintes medidas de mitigação: 

• Existência de uma política e procedimentos de recolha seletiva de todos os resíduos industriais; 

• Disponibilização de um parque de resíduos, fechado, coberto, impermeabilizado e dotado de bacia de 

retenção, com capacidade suficiente para assegurar a armazenagem temporária dos resíduos; 

• Correto acondicionamento de resíduos (consoante a sua natureza); 

• Adequado transporte para o destinatário final autorizado com recurso a transportadores 

autorizados, sendo que, antes de formalizado qualquer movimento, deverá ser confirmada a validade da 

autorização de operador de resíduos e efetuadas as necessárias notificações; 
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• Potenciar a reciclagem das escórias de alumínio; 

• Deverão ser desenvolvidas medidas ao nível do processo produtivo que permitam a contínua 

otimização dos processos produtivos, implementando, sempre que possível, medidas de reutilização; 

• A empresa deverá dispor de um técnico com formação na área do ambiente, que deverá acompanhar 

a implementação das medidas, a implantação de novas técnicas, fundamentadas nas MTD e ser 

responsável pela formação necessária a dar aos trabalhadores. 

Para a fase de desativação considerou-se apenas a retirada de equipamentos, pelo que os resíduos 

contaminados e não contaminados deverão ser enviados para operadores licenciados. 

Para a fase de construção é proposto que as entidades executantes deveriam garantir uma cuidadosa 

monitorização da produção dos resíduos gerados em obra, caracterizada por: 

• Plano prévio de controlo de resíduos, onde conste um plano de acondicionamento e armazenamento 

temporário de resíduos, identificação do processo de gestão associado e do operador de resíduos, por 

tipologia de resíduo (código LER); 

• Programa de monitorização de produção de resíduos, suportado no balanço resultante do 

movimento de resíduos a destinatário final e do stock de resíduos em obra; 

• Relatório mensal, descrevendo ocorrências e processos de gestão e identificando situações de não 

conformidade legal e pontos de melhoria. Este relatório no mínimo deverá apresentar por tipologia de 

resíduo (LER), a quantidade gerada, a quantidade em armazenamento temporário, a quantidade enviada a 

destino final, o transportador e o destino final. 

Para a fase de exploração é proposto que a monitorização da produção dos resíduos assente, 

respetivamente, em: 

• Pano prévio de controlo de resíduos, onde conste um plano de acondicionamento, processamento e 

armazenamento temporário de resíduos, identificação do processo de gestão associado e do operador 

de resíduos, por tipologia de resíduo (código LER); 

• Relatório de monitorização de produção de resíduos, suportado num balanço de resíduos, resultante 

do movimento de resíduos a destinatário final e do stock de resíduos em armazenamento temporário, 

considerando: 

- Quantidades e tipo de resíduos produzidos na instalação, segundo a classificação da LER, bem como o 

período de armazenamento a que o mesmo é sujeito na instalação; 
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- Identificação do destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de 

valorização/eliminação a que os mesmos estão sujeitos; 

- Quantidade de resíduos valorizados na instalação, indicando os códigos e a operação desenvolvida. 

Trimestralmente deverão ser elaborados relatórios analisando e trabalhando estatisticamente a 

informação relativa a ocorrências e processos de gestão de resíduos. Destes relatórios deverá constar 

uma análise gráfica da geração de resíduos, por código LER. Esta avaliação deverá considerar uma análise 

dos resíduos gerados, evolutiva e comparativa no tempo. No relatório deverão ser justificadas eventuais 

variações significativas na geração de resíduos e identificadas situações de não conformidade legal e 

pontos de melhoria. Anualmente deverá ser efetuado um relatório reportando os resultados obtidos. 

A fase de desativação compreende o encerramento da atividade industrial e a remoção das máquinas e 

equipamentos industriais e a reconversão do edifício, sendo expectável e de considerar a adaptação da 

estrutura criada a outras atividades similares, depreendendo-se assim que a principal emissão resultante 

da desativação da unidade seja aquela constituída pelos resíduos de máquinas e equipamentos industriais.  

Nesta fase as entidades executantes devem garantir uma cuidadosa monitorização da produção dos 

resíduos gerados, caracterizada por: 

• Plano prévio de controlo de resíduos, onde conste um plano de acondicionamento e armazenamento 

temporário de resíduos, identificação do processo de gestão associado e do operador de resíduos, por 

tipologia de resíduo (código LER); 

• Programa de monitorização de produção de resíduos, suportado no balanço resultante do 

movimento de resíduos a destinatário final e do stock de resíduos (estimativa); 

• Relatório mensal, descrevendo ocorrências e processos de gestão e identificando situações de não 

conformidade legal e pontos de melhoria. Este relatório no mínimo deverá apresentar por tipologia de 

resíduo (LER), a quantidade gerada, a quantidade em armazenamento temporário, a quantidade enviada a 

destino final, o transportador e o destino final. 

Face ao exposto, considera-se que no descritor “Resíduos” merece parecer favorável. 

 

4.5. Ruído 

Em relação a este descritor, verificou-se que: 
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Procederam à caracterização da situação de referência, efetuando a avaliação das condições de som 

total, atualmente existentes no local onde se pretende realizar a obra de ampliação, tendo em 

consideração a legislação em vigor, e que a zona em estudo se enquadra como “Zona ainda não 

classificada”, sendo que na envolvente da unidade fabril em estudo existem recetores sensíveis. Para a 

monitorização foram utilizados dois pontos, um referente ao recetor sensível, existente na envolvente 

da unidade industrial, um edifício de ocupação mista residencial e comercial. Verifica-se que o ambiente 

acústico na situação atual é condicionado fundamentalmente pela circulação de tráfego na estrada de 

acesso, e pelo ruído das atividades desenvolvidas no interior das várias unidades industriais em 

laboração contínua e ininterrupta durante as 24 horas do dia. 

Foram identificados e caracterizados os impactes ambientais. Na fase de construção, o impacte do 

aumento dos níveis de pressão sonora devido ao funcionamento de equipamentos de construção na 

proximidade de recetores sensíveis, foi classificado como negativo, temporário, provável, reversível, não 

significativo e local. Na fase de exploração, o agravamento face aos valores da situação de referência é 

bastante reduzido, sendo que os mapas de ruído mostram que não é percetível no ponto de ocupação 

sensível qualquer aumento dos níveis de pressão sonora pelo funcionamento do empreendimento em 

estudo, pois o ruído da estrada contígua mascara tal efeito, pelo que o impacte devido ao aumento dos 

níveis de pressão sonora é classificado como negativo, permanente, provável, reversível, pouco 

significativo e local. Na fase de desativação, devido ao aumento dos níveis de pressão sonora 

decorrentes do funcionamento de equipamentos de construção na proximidade de recetores sensíveis, 

o impacte é classificado como negativo, temporário, provável, reversível, não significativo e local. 

Foram apresentadas medidas de minimização para a fase de construção, para a fase de exploração e para 

a fase de desativação, por forma a promover a melhoria do meio ambiente e reduzir os impactes 

decorrentes de emissões sonoras. 

O plano de monitorização ambiental de controlo do ruído para a fase de exploração propõe que 

deverão ser efetuadas as medições de ruído num período até 12 meses após o arranque do projeto e 

sempre que ocorram alterações na instalação, que possam ter implicações ao nível do ruído ou, se estas 

não tiverem lugar, com uma periodicidade de 5 anos. 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” mereceu parecer favorável. 
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4.6. Ordenamento do Território e Uso do Solo 

Como ponto prévio, em resposta ao solicitado pela AAIA, e como elemento adicional, cumpre referir 

que foi apresentado o Alvará de utilização nº507/2011 da unidade industrial, emitido pela CMVNF, a 

atestar a sua legalização. 

Uso do Solo e Ordenamento do Território 

O projeto em estudo encontra-se inserido na Zona Industrial de Sam – Ribeirão, concretamente, na 

freguesia de Ribeirão, pertencente ao concelho de Vila Nova de Famalicão. 

A envolvente da área em estudo é caracterizada por uma orografia pouco pronunciada, pelo que os 

declives registados são insignificantes, com a exceção da linha de talvegue ocorrente, que corresponde 

ao rio Ave. De acordo com as principais linhas orientadoras do terreno, verifica-se que a Zona de 

Intervenção está localizada, aproximadamente, à cota 31.00. 

A zona industrial onde se insere o projeto em estudo encontra-se preparada para a implantação de 

várias unidades industriais, dispondo de todas as condições para a atividade industrial e encontrando-se 

bem servida de acessibilidades, áreas de estacionamento, áreas de expansão, rede de abastecimento de 

água, rede de saneamento básico, rede elétrica, rede de gás natural. 

Com efeito, o local em estudo localiza-se em área marcadamente industrial e na proximidade de 

diversas vias de comunicação (estradas locais, regionais ou nacionais), diversos serviços e equipamentos 

urbanos e áreas habitacionais. Todas estas condicionantes estão na origem de fluxos de tráfego 

elevados, diários e permanentes em toda a região. 

 

a. Plano Diretor Municipal 

Na área de intervenção vigora o PDM de Vila Nova de Famalicão, ratificado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº82/94, de 14 de julho. Posteriormente, o PDM sofreu modificações por: 

i) Ratificação do Plano de Pormenor da Zona Adjacente à Rua Alberto Sampaio, Outeiro, alterando o 

PDM na zona de influência do referido plano de pormenor (Resolução do Conselho de Ministros 

nº164/2000, de 22 de novembro) e, 

ii) Ratificação da suspensão parcial do PDM, numa área com 9990 m², publicada em 27 de novembro de 

2002, na freguesia de Lousado até à entrada em vigor de qualquer instrumento de gestão territorial 

vinculativo dos particulares para a mesma área (Resolução do Conselho de Ministros nº136/2002, de 27 

de novembro). 
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Em relação a estas alterações, o projeto não se encontra inserido nestas áreas geográficas. 

Na Planta de Ordenamento, o projeto ocupa as seguintes classes de uso dominante do solo: 

• Espaço industrial. 

Esta classe de espaços encontra-se regulamentada no PDM de Vila Nova de Famalicão nos artigos 76 e 

seguintes, Capítulo IV, Classes de uso de solo, na Secção IX – Espaços industriais. Particularmente o 

artigo 77º - Usos dominantes – estabelece que “estes espaços destinam-se exclusivamente à construção de 

instalações industriais e de armazenagem, podendo ser licenciados outros usos e fins em função da sua 

complementaridade relativamente à vocação preferencial da zona”. 

Ainda no que se refere ao ordenamento do território, o PDM de Vila Nova de Famalicão ao definir a 

integração do terreno em estudo em “Espaço industrial”, determina, no artigo 79º, para o espaço 

supracitado os seguintes parâmetros urbanísticos: 

i) Índice máximo de implantação de 0,60, 

ii) Altura máxima total de referência dos edifícios: 10 metros, à exceção de edifícios para equipamentos 

especiais. 

A interpretação da Planta de Condicionantes permite verificar a inexistência de qualquer condicionante 

aplicável à implantação do projeto. 

Assim, atendendo à implementação do projeto, à classificação do espaço e à inexistência de 

condicionantes, a solução a adotar para a CABELTE é compatível com as disposições do PDM de Vila 

Nova de Famalicão. 

Importa referir que o projeto em estudo consiste essencialmente na reconversão do edificado existente 

da CABELTE de forma a contemplar a integração de uma unidade de produção de varão de alumínio (fio 

máquina), não ocorrendo qualquer ampliação física das instalações existentes. 

b. Impactes sobre os descritores 

No que respeita à fase de construção, atendendo às características do projeto em estudo, não são 

identificados impactes significativos sobre os descritores Uso do solo e Ordenamento do Território. 

Pese embora não tenham sido identificados impactes negativos associados a esta fase, a concretização 

do projeto não deverá condicionar a utilização coletiva dos espaços públicos, nem a laboração de outras 

unidades industriais instaladas. Nesse sentido seria importante que fosse assegurada a implementação 

das medidas enunciadas ao nível dos diferentes descritores, realçando-se as seguintes: 
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• Programar os fluxos de movimento de veículos de e para a obra, efetuando-se uma distribuição ao 

longo do dia, evitando grandes concentrações de movimentação, principalmente durante as horas de 

ponta; 

• Utilizar as vias existentes e, se possível, de menor tráfego para aceder ao local. 

Relativamente à fase de exploração, os impactes identificados prendem-se com a dinamização da zona 

industrial e desenvolvimento local, considerando-se os mesmos positivos pois, no âmbito do 

desenvolvimento prospetivado para a área em estudo, o projeto reúne as condições para se constituir 

como uma mais valia, constituindo-se como um incentivo importante à dinamização da área. Nesse 

sentido, considera-se que a oportunidade criada com o projeto ficará potenciada, concorrendo para o 

reforço da atratividade e dinamização da Zona Industrial de Sam – Ribeirão. 

 

Incidência na REN 

A carta da REN de Vila Nova de Famalicão encontra-se publicada pela Portaria nº71/2012, de 23 de 

março, e constata-se que não existe afetação de qualquer sistema. 

 

Conclusão 

Em face do que antecede, considera-se que o presente projeto não promove a ocorrência de impactes 

ambientais negativos significativos no que diz respeito aos descritores Uso do Solo e Ordenamento do 

Território, podendo ser emitido parecer favorável ao projeto. 

 

4.7 Diploma PCIP (Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto) 

Neste âmbito, a pronúncia da APA recai sobre o preconizado no Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de 

agosto (Diploma PCIP), nomeadamente tendo por objeto a prevenção e o controlo integrados da 

poluição proveniente da atividade, e o estabelecimento de medidas adequadas ao combate à poluição, 

designadamente mediante a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), destinadas a evitar ou, 

quando tal não for possível, a reduzir as emissões dessas atividades para o ar, a água ou o solo, a 

prevenção e controlo do ruído e a produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de 

proteção do ambiente no seu todo, devendo ser adotadas medidas preventivas. 
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Neste sentido, da análise realizada aos elementos apresentados em sede de AIA, verifica-se que, para 

vários aspetos ambientais relevantes em função das atividades desenvolvidas, a instalação funciona, na 

generalidade, em consonância com o previsto pela adoção das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 

identificadas no Documento de Referência aplicável á instalação, Reference Document on Best Available 

Techniques in Smitheries and Foundries (BREF SF), Comissão Europeia (JOC 107, de 3 de maio de 2005), 

disponível para consulta em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/.  

Uma avaliação mais pormenorizada neste âmbito será levada a cabo em sede de análise do processo de 

licenciamento ambiental, no sentido de virem a ser estabelecidas nessa sede condições de 

funcionamento complementares, tendo em vista a completa adequação da instalação às disposições dos 

BREF para os diferentes descritores ambientais relevantes. 

Considera-se relevante em sede de AIA definir como medidas de minimização, na fase de exploração, as 

seguintes: 

i. Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) listadas no documento de referência para o sector 

– BREF SF aplicáveis à instalação; 

ii. Manter um nível de emissão de poluentes para o ar em consonância com os Valores de Emissão 

Associados (VEA) ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis definidos no BREF SF. 

 

4.8. Sistemas Ecológicos 

Caracterização da situação de referência 

A caraterização da situação de referência desenvolvida no EIA é fundamentada em pesquisa bibliográfica 

e recolha de informação através de trabalho de campo, considerando-se suficientemente desenvolvida 

no que respeita à informação descritiva e resultados apresentados. 

Recorda-se que o projeto não se desenvolve em áreas sensíveis, segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 

197/2005 de 8 de novembro, que alterou e republicou o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio, não 

colidindo com qualquer área classificada ou com estatuto de conservação. 

O EIA salienta o fato de o projeto se inserir numa zona industrial, ocupada por várias unidades 

industriais, e na proximidade de outras edificações, na periferia da cidade de Vila Nova de Famalicão, 

apresentando elevado grau de artificialização. Na envolvente da unidade industrial ocorrem algumas 

manchas florestais e terrenos agrícolas, bem como alguns afluentes do rio Ave que, no entanto, não 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
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contribuem para a valorização do interesse ecológico dos referidos ecossistemas naturais e 

agroflorestais.  

Assim, é identificada uma mancha florestal de pinheiro bravo na proximidade imediata da “zona de 

intervenção (ZI) do projeto, a Poente desta, um bosquete de carvalho alvarinho e parcelas agrícolas 

forrageiras (milho/azevém) a Sul da mesma. Sobre estas parcelas, e ladeando a zona industrial onde se 

insere o projeto, drenam duas linhas de água, de caudal permanente ou temporário, afluentes da 

margem direita do rio Ave, que passa cerca de 500m a Sul. 

Com exceção do corredor ecológico do rio Ave, que conserva vegetação arbórea ripícola, o valor 

conservacionista dos biótopos presentes na envolvente da ZI é reduzido, já que as comunidades 

arbóreas descritas constituem pequenas bolsas já profundamente alteradas relativamente à vegetação 

climácica original. 

Na inventariação e caraterização da fauna e respetiva correlação com os habitats envolventes da ZI, o 

EIA revela um catálogo faunístico reduzido, caraterizado pela adaptação a áreas fortemente 

intervencionadas/humanizadas, quer pela atividade agrícola quer pela artificialização da zona industrial e 

urbana onde a ZI se insere.  

Relativamente à herpetofauna, são inventariadas 9 espécies (6 anfíbios e 3 répteis), justificadas pela 

envolvente de terras agrícolas e pelo rio Ave, sendo considerado um catálogo reduzido sem qualquer 

espécie com estatuto de proteção sensível. 

Quanto à avifauna, a listagem de 32 espécies inventariadas é comum em Portugal, não apresenta 

estatuto de proteção mais elevado do que “Pouco preocupante”, e compreende espécies com grande 

capacidade de adaptação a meios fortemente urbanizados e industrializados. Quanto à mamofauna, todas 

as 6 espécies identificadas são igualmente adaptadas a meios periurbanos e agrícolas, não apresentando 

estatuto de proteção mais elevado do que “Pouco preocupante”. 

No rio Ave, é salientada a potencial ocorrência de 3 espécies da Ictiofauna com classificação EN “Em 

Perigo”, designadamente a enguia, a pardelha e a verdemã-do-norte, do universo de 11 espécies 

inventariadas. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Fase de construção: 
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Tendo sido verificado, na visita ao local, em 9 de janeiro de 2013, que a fase de execução do projeto já 

está concluída, será apenas ponderada a avaliação de impactes respeitantes à fase de exploração. Há a 

salientar, contudo, que os impactes ambientais mencionados para a fase de construção resultariam da 

produção de ruído, movimentação de pessoas e maquinaria e emissão de poeiras, gerando potencial 

perturbação nos habitats adjacentes, embora esta se estimasse como pouco impactante, já que a 

intervenção se realiza no interior da unidade fabril já existente, sem construção de novos edifícios. Estes 

impactes foram diferenciados em “Alteração de equilíbrios ecológicos nos ecossistemas da envolvente” e em 

“Eliminação de espécies” – por atropelamento face à movimentação de maquinaria - e estimados como 

negativos, temporários, improvável e provável, respetivamente, irreversíveis, não significativos e locais. 

 

Fase de Exploração: 

Relativamente aos Impactes Ambientais da fase de exploração identificam-se: 

- “Alteração de equilíbrios ecológicos e perturbação de habitats causada pelo ruído industrial e pelo tráfego de 

veículos automóvel” que, em face do baixo valor conservacionista e sensibilidade das espécies faunísticas 

inventariadas para os habitats envolventes, se estima como Negativo, Permanente, Improvável, 

Irreversível, Não significativo e Local. É salientada a convicção de não ocorrência deste impacte na ZI e 

envolvente, incluindo o rio Ave, o biótopo de maior valor ecológico da envolvente, pela distância a que 

este se encontra da ZI. 

- “Perturbação de Habitats e das Cadeias Tróficas resultante da Libertação de Poluentes Atmosféricos”. É 

mencionada a possibilidade de acumulação de metais pesados, resultantes de emissões atmosféricas 

poluentes, nos ecossistemas, solo e águas e inserção nas cadeias tróficas, nomeadamente o alumínio, 

gerado no forno de fundição que o projeto integra, ainda que tal seja previsto como ocorrência remota 

(pág.s 293 a 296 do EIA). Contudo, no capítulo referente à qualidade do ar, as emissões atmosféricas 

por metais, designadamente o alumínio, não são evidenciadas, concluindo-se pela quase ausência de 

variação das emissões de poluentes, entre a situação atual e futura, que se circunscrevem ao NO2 e ao 

CO (pág.s 300 a 311 do EIA). Este impacte é avaliado como Negativo, Permanente, Improvável, 

Irreversível, Pouco Significativo e Local.  

- “Riscos Ambientais associados a situações de acidente em resultado do acréscimo da presença de matérias 

perigosas, nomeadamente resíduos perigosos”, sendo este impacte avaliado como Negativo, Temporário, 

Provável, Irreversível, Não Significativo e Local (pág. 338 do EIA). 
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Medidas de mitigação 

O EIA apresenta medidas mitigadoras dos impactes negativos previstos, como se passa a elencar: 

a. Para a fase de construção, e uma vez que esta se encontra concluída, salienta-se a única medida 

prevista ainda exequível:  

- Plantação de alguns elementos da flora, de modo a assegurar a reposição verde da área e aumentar os 

índices vegetacionais da mesma. A presença de árvores no recinto e de vegetação de bordadura pode 

funcionar como zona de amortecimento, esconderijo e refúgio genético. (pág. 345 do EIA) 

b. Para a fase de exploração são apresentadas as seguintes medidas: 

- Instalação de um depósito para armazenamento de águas pluviais incidentes sobre a cobertura da 

unidade industrial, sendo que estas águas poderão ser utilizadas para outros fins, como a rega exterior; 

- Todos os efluentes líquidos deverão ser descarregados no sistema público de saneamento e 

tratamento de águas residuais; 

- Dispor de parque de resíduos, coberto e impermeabilizado, com capacidade suficiente para armazenar 

os diferentes resíduos, perigosos e não perigosos, gerados em resultado da atividade industrial; 

- Assegurar no interior e exterior da unidade um ambiente limpo de forma a evitar a dispersão de 

materiais sobre os ecossistemas envolventes e contaminação de solos e de águas subterrâneas; 

- Assegurar um meio adequado e seguro e transporte de produtos e resíduos (perigosos e não 

perigosos), de forma a evitar a dispersão de materiais e a ocorrência de derrames e consequentes 

contaminações; 

- Os fluxos de trânsito e o estacionamento deverão ser ordenados. 

 

Monitorização  

Embora não se perspetive a afetação da cadeia trófica, mantém-se, ainda que remota, a possibilidade de 

ocorrência de processos de bioacumulação de alumínio ao longo de diferentes níveis da cadeia. Neste 

pressuposto, é apresentado um programa de monitorização ambiental para despiste da eventual 

bioacumulação de alumínio, e um “campo de controlo da cadeia trófica”, ou seja, a área onde incidirá este 

programa de controlo (Cfr. Ponto 7.2.3, pág. 362, e Vol. IV- Plantas, Peças Desenhadas e Documentos, 

Anexo XXIII- Campo de controlo da cadeia trófica).  
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Não obstante merecer concordância a proposta de monitorização no âmbito deste descritor, bem 

como a metodologia e calendarização propostas, sugere-se que esta seja reforçada nos seguintes 

termos: 

- O campo de controlo deverá alargar-se a outros pontos distanciados da unidade fabril, tendo em conta 

que a contaminação, por via das emissões atmosféricas, pode alcançar biótopos distantes daquela. Assim, 

recomenda-se incluir um ponto de amostragem nas superfícies forrageiras envolventes à ZI, a meia 

distância entre a unidade industrial e o Rio Ave, e em espécimes arbóreos e arbustivos da vegetação 

ripícola existente na margem direita do rio Ave. 

 

Conclusão 

Em face do exposto, poderá ser emitido parecer favorável, quanto ao descritor Ecologia, condicionado à 

inserção, na DIA, das medidas de mitigação dos impactes anteriormente descritas, e previstas no EIA, 

bem como ao enquadramento das medidas de Monitorização acima referidas, e previstas no EIA – 

monitorização ambiental dos sistemas ecológicos para despiste da potencial bioacumulação de alumínio, 

acrescidas da recomendação de alargamento do Campo de controlo. 

 

4.9 Parecer da Entidade Licenciadora – Direção Regional de Economia do Norte 

A EL, através de mensagem de correio eletrónico, informou a AAIA que emite parecer favorável ao 

projeto - pese embora que da alteração prevista resulte uma instalação industrial com um grau de risco 

e perigosidade substancialmente agravados -, desde que a empresa cumpra as disposições 

regulamentares, particularmente no que respeita ao  processo produtivo, à higiene e segurança, e ao 

ruído. 

 

4.10 Pareceres Externos 

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão (CMVNF) 

A autarquia, no seu parecer, entende ser de atribuir parecer favorável ao projeto, não colocando 

quaisquer salvaguardas para a fase de exploração. 
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Departamento de Conservação da Natureza e das Florestas do Norte (DCNFN) 

Auscultada a DCNFN, e dado o local não estar inserido em qualquer área sensível, emite parecer 

favorável à pretensão. 

 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) 

A DRAPN informa que a pretensão não merece oposição por parte dessa entidade, salvaguardadas que 

sejam as questões legais associadas à produção. 

 

4.11. 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 
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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. 

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 a Ecologia, os Recursos Hídricos, as 

Emissões Gasosas, os Resíduos e o Ruído. 

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. 

 

5. 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 10 de dezembro de 2012 e o seu final a 9 de janeiro de 

2013. 

Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou 

solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA, do Aditamento, esclarecimentos e dos pareceres setoriais e parecer externo, 

considera-se que a informação reunida e disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada 

de decisão. 

Salienta-se o facto de o Proponente assumir a instalação do projeto objeto da presente avaliação de 

impacte ambiental, conforme constatado na visita ao local. 

Face ao exposto ao longo do presente Parecer Final e, tendo em consideração que, na globalidade, não 

foram identificados impactes negativos significativos, atendendo ao projeto per si e ao seu local de 

inserção, e que o mesmo já se encontra implementado, importa garantir 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 Alteração da Unidade 

Industrial da CABELTE, SA, 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 exploração do projeto, e à entrega e validação, previamente ao 

licenciamento, do elemento, que seguidamente se lista. 

 

Condicionantes: 

Demonstração das evidências do cumprimento das medidas de minimização previstas no EIA na 

execução e instalação do projeto, dado a fase de construção já se encontrar concluída. 

 

Elementos a Entregar à AAIA previamente ao Licenciamento: 

Atendendo ao facto de o projeto se encontrar já implementado, e às medidas de minimização 

constantes do EIA para a fase de construção, deverá ser demonstrada evidência do cumprimento dessas 

medidas na execução e instalação do projeto. 

 

Medidas de Minimização: 

Fase de Exploração: 

- Instalação de um depósito para armazenamento de águas pluviais incidentes sobre a cobertura da 

unidade industrial, sendo que estas águas poderão ser utilizadas para fins como a rega exterior; 
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- Todos os procedimentos de higiene e segurança deverão ser escrupulosamente respeitados de forma a 

evitar a ocorrência de situações acidentais; 

- O parque de armazenamento temporário de resíduos deverá ser coberto e impermeabilizado; 

- Os resíduos deverão ficar o menor tempo possível em depósito e deverão estar acondicionados de 

acordo com as regras estipuladas segundo a sua tipologia e classificação; 

- Implementação de um sistema para retenção de águas e materiais, a ativar perante caso de derrames 

acidentais; 

- Todos os veículos afetos a movimentações internas deverão circular em boas condições de 

carburação, devendo as necessárias revisões e inspeções periódicas ser efetuadas de forma atempada; 

- Todos os efluentes líquidos deverão ser descarregados no sistema público de saneamento e 

tratamento de águas residuais; 

- Introdução de medidas para redução de consumos de água (exemplo: redução dos volumes de 

descarga de autoclismos, utilização de dispositivos de temporização,…); 

- Assegurar, quer no interior, quer no exterior da unidade industrial, um ambiente limpo, de forma a 

evitar a dispersão de materiais sobre ecossistemas envolventes e contaminação de solos e águas 

subterrâneas; 

- Assegurar um meio adequado e seguro de transporte de produtos e de resíduos (perigosos e não 

perigosos), de forma a evitar dispersão de materiais e a ocorrência de derrames e consequentes 

contaminações; 

- Os fluxos de trânsito e o estacionamento deverão ser ordenados; 

- Proceder a uma manutenção adequada das áreas verdes e árvores (regas, podas e adubações), com 

especial atenção nas zonas de bordadura; 

- Adoção, por parte da empresa, de medidas que contribuam para o combate às alterações climáticas, 

nomeadamente por compensação de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), através de 

investimento em projetos que sequestrem ou evitem emissões em quantidade equivalente, 

representando uma redução de emissões e uma mais valia na proteção do clima e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

- Controlar a qualidade da matéria-prima, garantindo que apenas é utilizado lingote de alumínio ou 

resíduos de alumínio isentos de contaminantes; 
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- Assegurar a otimização dos processos de fusão nos fornos; 

- Proceder à manutenção periódica de máquinas e equipamentos, principalmente daqueles associados 

aos processos de fusão e de exaustão de emissões; 

- Garantir que os processos de alimentação dos fornos são efetuados nos momentos e com as cargas 

adequadas, reduzindo-se os tempos em que os fornos estão abertos; 

- Assegurar o melhor funcionamento dos fornos de fusão, por exemplo no que se refere à 

estanquicidade das bocas de alimentação dos fornos; 

- Sempre que necessário, introduzir campânulas de recolha de emissões fugitivas, próximo dos locais de 

ocorrência; 

- Face à existência de uma porta de acesso ao local do equipamento que pode agravar a emissão sonora 

deverá ser colocado um sistema de fecho automático; 

- O transporte de cargas e descargas, preferencialmente, deverá ser efetuado em horários pré-

determinados, não coincidentes com o horário de entrada/saída de pessoal; 

- As zonas de parqueamento automóvel e de acessos e parque para cargas e descargas devem estar 

devidamente assinaladas e delimitadas; 

- Adequado transporte de resíduos para o destinatário final autorizado, com recurso a transportadores 

autorizados, sendo que, antes de formalizado qualquer movimento, deverá ser confirmada a validade da 

autorização de operador de resíduos e efetuadas as necessárias notificações; 

- Para o acompanhamento das medidas de gestão de resíduos referidas, bem como para a 

implementação de novas técnicas, fundamentadas nas MTD, caso se venham a considerar necessárias, a 

empresa deverá dispor de um técnico com formação na área de ambiente, que se deverá também 

responsabilizar pela formação necessária a dar aos trabalhadores. 

- Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto 

dos recetores sensíveis. 

- Privilegiar a contratação de trabalhadores locais. 

- Implementar um mecanismo de atendimento público, na unidade industrial, para esclarecimento de 

dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, disponibilizando um livro de registo; 
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- Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) listadas no documento de referência para o sector – 

BREF SF aplicáveis à instalação; 

- Manter um nível de emissão de poluentes para o ar em consonância com os Valores de Emissão 

Associados (VEA) ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis definidos no BREF SF. 

 

Plano de Monitorização: 

O plano de monitorização associado à fase de exploração está relacionado com o controlo das 

seguintes componentes: Águas subterrâneas, Consumo de água, Sistemas ecológicos, Emissões gasosas, 

Ruído e Resíduos. 

 

1. Recursos Hídricos 

 

Controlo das águas subterrâneas 

O controlo das águas subterrâneas visa aferir do impacte sobre estas águas decorrente da exploração 

do projeto, tal como equacionado na abordagem de diferentes descritores. 

Para o controlo de qualidade da água subterrânea é definida uma rede de pontos de monitorização. Os 

pontos de amostragem devem corresponder, preferencialmente, a poços e/ou furos que coincidam com 

os locais de saída das águas de escorrência que drenam a área, ou seja, para jusante da área 

considerando as principais direções do fluxo subterrâneo. Deverá ainda ser considerado um ponto de 

monitorização a montante, para efeito de controlo. Preferencialmente, devem ser escolhidos pontos de 

água constantes do inventário hidrogeológico que correspondam a estes requisitos. Estes pontos devem, 

ainda, ser escolhidos de acordo com a sua localização, no interior ou no exterior, face à área do 

estabelecimento industrial. Assim, para o acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas e do 

aquífero deverão ser monitorizados os seguintes pontos: 

Pontos a jusante: PA-11 e PA-18. 

Pontos a montante: PA-19. 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 788 

Processo CCDRN 565283 

Alteração da Unidade Industrial da CABELTE 
fevereiro de 2013 
 

 

40/76 

 

A monitorização ambiental das águas subterrâneas deverá ocorrer com a seguinte periodicidade: 

- Com o início da atividade da linha de produção de fio máquina (varão) de alumínio; 

- Durante a exploração da empresa: realização de campanhas trimestrais. 

Os fatores a monitorizar serão: Alumínio, cobre, condutividade, e pH. 

Aquando da recolha das amostras, deverão ser registados os níveis freáticos correspondentes. Poderão, 

ainda, ser realizadas análises não periódicas sempre que ocorram variações bruscas e acentuadas no 

valor dos parâmetros analisados. As análises deverão ser decididas consoante os casos, de modo a 

despistar as causas prováveis das alterações verificadas. 

As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 01 de 

agosto, ou outras normas ou métodos reconhecidos e aceites. As análises devem ser efetuadas por 

laboratórios acreditados. 

Deverá ser criado um documento/modelo próprio para o registo das leituras dos níveis freáticos. 

Anualmente, deverá ser efetuado em relatório, reportando os resultados obtidos. 
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Controlo do consumo de água 

Para a fase de exploração deverá ser estabelecido e implementado um sistema de monitorização dos 

consumos de água da rede de abastecimento pública e da captação própria. 

A monitorização dos caudais deverá ser efetuada com base na leitura mensal dos valores registados nos 

contadores totalizadores, permitindo aferir: 

- Consumo de água da rede pública de abastecimento, 

- Consumo de água da captação própria. 

Trimestral e anualmente deverá ser efetuado um relatório reportando os resultados obtidos. 

 

2. Sistemas Ecológicos 

O controlo de sistemas ecológicos visa aferir da potencial bioacumulação de alumínio na cadeia trófica, 

decorrente da exploração da unidade industrial, tal como equacionado na abordagem de diferentes 

descritores. 

Embora não se perspetive, a afetação da cadeia trófica, poderá ocorrer como resultado de processos de 

bioacumulação de alumínio ao longo de diferentes níveis da cadeia. 

Para o despiste da bioacumulação de alumínio na cadeia trófica o EIA definiu uma área de incidência na 

qual se identifica um campo de controlo definido pela área da envolvente imediata à empresa, conforme 

consta da imagem seguinte: 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 788 

Processo CCDRN 565283 

Alteração da Unidade Industrial da CABELTE 
fevereiro de 2013 
 

 

42/76 

 

Analisada a questão, a CA considera ser fundamental que o campo de controlo se alargue a outros 

pontos distanciados da unidade fabril, tendo em conta que a contaminação, por via das emissões 

atmosféricas pode alcançar biótopos distantes daquela. Assim, deverá ser incluído um ponto de 

amostragem nas superfícies forrageiras envolventes à ZI, a meia distância entre a unidade industrial e o 

Rio Ave, e em espécimes arbóreos e arbustivos da vegetação ripícola existente na margem direita do rio 

Ave. 

A monitorização ambiental para despiste da potencial bioacumulação de alumínio na cadeia trófica 

deverá ocorrer com a seguinte periodicidade: 

- Com o início da atividade da linha de produção de fio máquina (varão) de alumínio (caracterização da 

situação de referência); 

- Anualmente, no período de Outono, preferencialmente nos meses de Setembro a Novembro. 

Atendendo às características específicas do campo de controlo e às características das operações 

associadas à exploração da empresa, deverão ser avaliados os seguintes níveis da cadeia trófica e 

parâmetros: 
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- No campo de controlo, correspondente à envolvente imediata à empresa, deverá ser analisado o teor 

em alumínio em duas amostras de elementos (exemplo: frutos ou folhas) dos dois espécimes arbóreos 

mais representativos (numa área a identificar e controlar anualmente). 

Para a recolha de elementos a amostrar dever-se-á considerar uma metodologia que considere os 

seguintes procedimentos base: 

- Seleção e identificação, de entre a vegetação de médio a grande porte, preferencialmente frutícola, de 

espécimes que apresentem bom porte e bom estado fitossanitário; 

- Marcação dos espécimes selecionados; 

- Recolha de amostras (exemplo: frutos ou folhas). 

As técnicas e métodos de análise para a determinação do teor de alumínio devem ser aqueles definidos 

pelas normas ou métodos reconhecidos e aceites. As análises deverão ser efetuadas por laboratórios 

acreditados.  

Complementarmente, deverão ser produzidos elementos gráficos (cartas ou mapas) e registos 

fotográficos elucidativos da localização dos elementos amostrados. 

Anualmente, deverá ser efetuado um relatório, reportando os resultados obtidos. 

 

3. Controlo das emissões gasosas 

Para o controlo de qualidade das emissões gasosas proceder-se-á a uma monitorização de todas as 

fontes fixas existentes na unidade industrial. 

A monitorização ambiental das emissões gasosas deverá ocorrer com a seguinte periodicidade: 

- Chaminés das extrusoras – Periodicidade: uma vez de 3 em 3 anos, durante todo o período de 

exploração da unidade industrial. 

- Chaminé do forno de fusão - Periodicidade bianual: durante todo o período de exploração da unidade 

industrial. No mínimo, as amostragens deverão ser espaçadas de dois meses. 

Atendendo às características das operações associadas à atividade industrial deverão ser avaliados os 

seguintes parâmetros: 

- Chaminés das extrusoras – Partículas; Compostos Orgânicos Voláteis; Compostos Inorgânicos 

Clorados (Cl-). 
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- Chaminé do forno de fusão - Partículas; Compostos Orgânicos Voláteis; NOx; CO; SO2; Metais III; 

Metais pesados totais. 

O plano de monitorização acima não prejudica a aplicação de condições adicionais que venham a ser 

definidas em sede de Licença Ambiental. 

As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos na legislação – Decreto-Lei n.º 78/2004, 

de 3 de abril, Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, e Portaria n.º 263/2005, de 17 de março - ou outras 

normas ou métodos reconhecidos e aceites. Dever-se-á garantir que a chaminé, as tomas de 

amostragem e os escoamentos garantem o disposto na legislação, nas Normas Portuguesas ou em 

normas internacionais, das quais as EPA são comummente aplicáveis. As análises devem ser efetuadas 

por laboratórios acreditados. 

Os resultados da monitorização das emissões gasosas devem ser submetidos à CCDRN no prazo de até 

60 dias após a realização do ensaio. 

Ainda deverá ser aplicada uma metodologia que permita obter:  

- A quantificação do número de horas de funcionamento anual de cada fonte de emissão; 

- O registo do número de horas de funcionamento e o consumo de combustível anual do gerador de 

emergência.  

Para as fontes fixas monitorizadas, deverá ser estabelecida uma metodologia que permita quantificar, 

para cada parâmetro, os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respetiva carga 

poluente (expressa em t ou kg/ano). As emissões específicas devem ser expressas em massa por unidade 

de produção (kg de poluente/tonelada de produto acabado). 

Anualmente, deverá ser efetuado um relatório, reportando os resultados obtidos. 

 

 

4. Controlo do ruído 

As medições de ruído (período diurno, período do entardecer e período noturno), deverão ser 

efetuadas num período de até 12 meses após o arranque do projeto, e sempre que ocorram alterações 

na instalação, que possam ter implicações ao nível do ruído ou, se estas não tiverem lugar, com uma 

periodicidade máxima de 5 anos, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de exposição máxima 
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e de incomodidade previstos no art. 13º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro.  

Na sequência das avaliações efetuadas, caso se verifique ser necessária a implementação de medidas de 

minimização, deverá(ão) posteriormente ser efetuada(s) nova(s) caracterização(ões) de ruído, de forma 

a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

Para o controlo dos níveis de ruído deverão ser utilizados os pontos de monitorização de ruído 

assinalados na carta abaixo. Caso se verifique a edificação de recetores sensíveis na envolvente próxima 

do projeto, deverão ser considerados pontos adicionais de monitorização, representativos desses 

mesmos alvos sensíveis. 

 

As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os 

procedimentos constantes na Norma NP 1730-1:1996, ou versão atualizada correspondente, assim 

como as diretrizes do IPAC, disponíveis na página da internet em www.ipac.pt , que fazem parte 

integrante da Circular Clientes nº 2/2007 "Critérios de acreditação transitórios relativos a representatividade 

das amostragens de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007". Os equipamentos de medição a utilizar deverão 

estar calibrados e os laboratórios de ensaios, preferencialmente, deverão estar acreditados. 

http://www.ipac.pt/
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Caso se verifique impossibilidade de parar a atividade de produção da instalação para a medição dos 

níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com disposto no n° 6 do Art. 13, do 

RGR. 

Do relatório de controlo do ruído têm obrigatoriamente que constar informações sobre a equipa que 

realizou o levantamento e o equipamento utilizado, cópia dos certificados de calibração dos 

equipamentos, identificação dos locais avaliados, data, período e duração das amostragens, apresentação 

de resultados obtidos e enquadramento legislativo, conclusões e, se aplicável, propostas de medidas a 

implementar de forma a minimizar a ocorrência de ruído. 

 

5. Controlo de resíduos 

A monitorização da ocorrência de resíduos tem por objetivo verificar e assegurar uma correta gestão 

de resíduos, visando uma minimização da sua geração e promovendo, simultaneamente, o envio de 

resíduos para processos de valorização, em detrimento dos processos de eliminação. 

Durante a fase de exploração deverá ser garantida a recolha seletiva, o processamento, o 

armazenamento e a monitorização da produção dos resíduos assente, respetivamente, em: 

- Plano prévio de controlo de resíduos, onde consta um plano de acondicionamento, processamento e 

armazenamento temporário de resíduos, identificação do processo de gestão associado e do operador 

de resíduos, por tipologia de resíduo (código LER); 

- Programa de monitorização de produção de resíduos, suportado num balanço de resíduos, resultante 

do movimento de resíduos a destinatário final e do stock de resíduos em armazenamento temporário, 

considerando, 

- Quantidade e tipo de resíduos produzidos na instalação, segundo a classificação da Lista 

Europeia de Resíduos – LER (Anexo I da Portaria n° 209/2004, de 3 de março), bem como o 

período de armazenamento a que o mesmo é sujeito na instalação; 

- Identificação do destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de 

valorização/eliminação a que os mesmo são sujeitos; 

- Quantidade de resíduos valorizados na instalação, indicando os códigos e a operação 

desenvolvida. 

Trimestralmente, deverão ser elaborados relatórios analisando e trabalhando estatisticamente a 

informação relativa a ocorrências e processos de gestão de resíduos. Destes relatórios deverá constar 
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uma análise gráfica da geração de resíduos, por código LER. Esta avaliação deverá considerar uma análise 

de resíduos gerados evolutiva e comparativa no tempo. No relatório deverão ser justificadas eventuais 

variações significativas na geração de resíduos e identificadas situações de não conformidade legal e 

pontos de melhoria. 

Anualmente, deverá ser efetuado um relatório, reportando os resultados obtidos.  
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