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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em epígrafe foi remetido pela Direção Regional de Economia do
Norte (DREN) para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N),
que se constituiu como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de acordo com o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
novembro.
O presente projeto está sujeito a procedimento de AIA por se enquadrar no nº 8 da alínea a) do Anexo
II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8
de novembro (fabrico de papel e cartão), conforme referido na nota de envio.
O proponente é a empresa FORTISSUE – Produção de Papel, S.A..
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, caso se verifique o disposto na alínea b), e ao abrigo do Regulamento das Comissões de
Avaliação, para além de ter também Licenciamento Ambiental e
- DREN, ao abrigo do regulamento das CA’s e nos termos da alínea f).
A DRCN está representada pela Dra. Anabela Lebre.
A APA fez-se representar conjuntamente pela Engª Patrícia Mingacho (responsável pela avaliação no
âmbito do Licenciamento Ambiental/MTD’s) e pela Eng.ª Maria João Magalhães (responsável pela
avaliação dos fatores ambientais recursos hídricos).
A DREN não nomeou um representante na CA, tendo, no entanto, remetido um parecer que foi
considerado no âmbito das entidades consultadas (em anexo).
A CCDR-N está representada na CA, para além da Eng.ª Maria João Pessoa (responsável pela avaliação
do descritor sócioeconomia), que preside à Comissão de Avaliação, pela Arquiteta Paisagista Alexandra
Cabral (responsável pela avaliação do descritor paisagem), Engª. Filomena Ferreira (responsável pela
avaliação do descritor ecologia), Dr. Rui Fonseca (responsável pela avaliação dos descritores geologia e
geomorfologia, sismicidade e tectónica), Eng.ª Cristina Figueiredo (responsável pela avaliação do
descritor qualidade do ar), Eng.º Luís Santos (responsável pela avaliação do descritor resíduos), Eng.º
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Miguel Catarino (responsável pela avaliação do descritor ruído) e pelo Arqt.º Alexandre Basto
(responsável pela avaliação dos descritores ordenamento do território e uso do solo).
A Consulta Pública esteve a cargo da Dra. Rita Ramos da CCDRN.
A documentação, remetida pela Entidade Licenciadora (DREN) para a Autoridade de AIA, era composta
pelos seguintes elementos:
EIA:




Estudo de Impacte Ambiental (novembro, 2011), constituído pelo relatório, anexos e RNT;



Projeto de Execução (abril, 2011);

Em fase prévia à declaração de conformidade, foram acrescentados os seguintes documentos:


Elementos Adicionais (dezembro, 2012), constituído por relatório, Projeto de Integração Paisagística
(PIP) (janeiro, 2013) e Projeto de Arquitetura com alçados, cortes e volumetria dos edifícios
(janeiro, 2013);



Revisão do RNT (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
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.

2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam:
• Análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as disposições
do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação, e do Anexo II da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.
• Solicitação de elementos adicionais (consubstanciada no documento Aditamento ao EIA), no sentido
de serem clarificadas algumas questões de pormenor sobre a caracterização do próprio projeto, mas
também sobre os fatores ambientais; Geologia e Geomorfologia, Sismicidade e Tectónica, Sistemas
Ecológicos, Recursos Hídricos, Ordenamento do Território, Sócioeconomia e Paisagem, para além da
reformulação do Resumo Não Técnico. Acresce ter sido solicitada informação complementar após
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declaração de conformidade no que se refere aos fatores ambientais resíduos, MTD’s e também sobre o
balanço de terras, para além do envio de parecer do ICNF.
• Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de gestão territorial em
vigor para a área em estudo. Na avaliação da conformidade do EIA e na análise técnica do mesmo, as
apreciações técnicas específicas foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no âmbito das
respetivas competências e segundo a seguinte distribuição:
-

CCDR-N: Solos e Usos do Solo, Qualidade do Ar, Resíduos, Ambiente Sonoro,
Ordenamento do Território e Condicionantes, Geologia e Geomorfologia, Sismicidade e
Tectónica, Paisagem, Ecologia e Sócioeconomia;

-

DRC-N: Património;

-

APA: Licenciamento Ambiental/MTD’s e Domínio Hídrico.

• Solicitação de pareceres a entidades externas à CA, designadamente à Câmara Municipal de Viana do
Castelo, ao Instituto de Conservação da Natureza e da Florestas (ICNF) e à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) por forma a melhor habilitar a análise da CA nas áreas específicas da competência das
entidades consultadas, encontrando-se o contributo recebido integrado no presente Parecer (Anexo).
• Realização de uma visita de reconhecimento ao local de implementação da infraestrutura industrial
em análise, no dia 04/04/2013, em colaboração com o representante do proponente, cujo relatório se
anexa. Uma vez que foi constatado, na altura da visita, já ter ocorrido a primeira etapa da fase de
construção, pois o terreno já se encontrava todo desmatado, conforme relatório, e, também se
observaram duas máquinas e alguns trabalhadores a executarem trabalhos, nomeadamente, a colocar um
muro gabião ao longo da estrada e do terreno, conforme fotografias, que segundo os trabalhadores e o
representante da empresa, correspondiam a trabalhos mandados executar pela autarquia, tal como
transmitido na altura, ao representante do proponente, considerou-se imprescindível solicitar
esclarecimento quanto ao enquadramento, na fase de obra desta unidade industrial, das atividades
observadas quer da desmatação quer as associadas aos trabalhadores a colocarem o muro, uma vez que
está em curso o procedimento de AIA, dentro dos prazos legais previstos no RJAIA, e considerando o
expresso no ponto 2 do artigo 36º e na alínea a) do ponto 1 do artigo 37º do referido Regime Jurídico
de AIA (cópia de fax anexo). Por correio eletrónico de 16 de maio, o representante do proponente
respondeu ao solicitado (cópia anexa) que foi divulgado pela CA a 17 de maio.
• Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados.
• Realização de 2 reuniões da CA (cujas atas fazem parte do respetivo processo na CCDRN), visando
a verificação da conformidade do EIA, bem como a integração no Parecer da CA das diferentes análises
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sectoriais e específicas e dos resultados da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes
temáticas principais; objetivos do projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação
dos impactes, análise de alternativas, conclusão.
• Definição de uma estrutura do parecer da CA tendo em conta os pontos referidos anteriormente,
demonstrativa das várias etapas do processo de avaliação, com ênfase na avaliação dos impactes tendo
em vista o apoio à tomada de decisão.
Aquando da nomeação da CA, e tendo em conta a data de instrução do processo (18.10.2012), a
conformidade deveria ter sido declarada até 29 de novembro de 2012, assim como o prazo final para o
processo de AIA seria o dia 9 de abril 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, a 12 de
novembro de 2012, tendo decorrido 17 dias úteis do prazo estipulado.
O prazo atribuído pela Autoridade de AIA (AAIA) para resposta foi o dia 30 de novembro de 2012.
Todavia, o proponente solicitou pedido de prorrogação de entrega dos elementos para dia 31 de janeiro
de 2013. A 22 de fevereiro de 2013, deu entrada nesta CCDRN, a documentação de resposta ao pedido
de elementos adicionais, pelo que o prazo de contagem reiniciou a 25 de fevereiro ao 18º dia útil.
Analisados os documentos, entendeu-se que o EIA em causa passou a estar organizado no que respeita
ao exercício de AIA, e de acordo com as disposições em vigor nesta área. Por tal, a Declaração de
Conformidade foi emitida a 13 de março de 2013, passando deste modo a data de conclusão deste
procedimento de AIA e respetivo prazo final para exaração da DIA para o dia 23 de julho de 2013.
A taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 2 do Artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de novembro, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as
alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foi liquidada em tempo útil.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
3.1. Localização do projeto
A área de implementação da fábrica de papel da FORTISSUE localiza-se num lote de terreno na zona
industrial de Alvarães, freguesia de Alvarães, concelho de Viana do Castelo, e encontra-se em fase de
projeto de execução.
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O local está classificado como ―Solos Urbanos – Solos de urbanização Programada‖, na categoria de
―Zonas Industriais Propostas‖. Em termos de condicionantes, a instalação encontra-se em área de
Concessão/Contrato de massas minerais, Áreas percorridas por incêndios, Domínio hídrico e Faixa de
proteção à A28.
A localização do projeto não interfere com áreas sensíveis de acordo com a definição do artigo 2º do
decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio, na sua redação atual, nem foram identificados outros projetos ou
infraestruturas relevantes que possam ser afetadas pelo presente projeto.
3.2. Justificação e objetivos do projeto
A produção de papel destina-se a ser parcialmente integrada no processo de transformação de papel da
empresa SUAVECEL, com a parte restante (cerca de 50%) a transformar também em artigos de papel
doméstico e sanitário nas próprias instalações da FORTISSUE.
A entidade responsável pelo projeto é a FORTISSUE, detida a 100% pela SUAVECEL, SA, sediada na
Zona Industrial do Neiva, que se dedica à transformação de papel, nomeadamente ao fabrico de papel
higiénico, rolos de cozinha, lenços e guardanapos, a partir de papel tissue em bobines, importado de
Espanha e Itália.
O projeto da FORTISSUE tem por objetivo não só a integração vertical a montante da SUAVECEL, com
a produção de papel em bobinas, numa lógica de melhoria do desempenho operacional e de redução de
custos, mas também o aumento da capacidade produtiva do Grupo na transformação em artigos de
papel para uso doméstico e sanitário.
3.3. Descrição do projeto
Segundo o EIA a capacidade a instalar para fabricação de papel tissue é de 20 t/dia, com cerca de 5% de
humidade, repartida por duas máquinas de papel de igual capacidade, que corresponde a cerca de 67 000
t/ano de papel, com base em 335 dias de produção e com consumos de matérias primas conforme se
apresentam na tabela seguinte.
Matérias-primas

Consumo (t/ano)

Pasta de celulose (fibra virgem)

67 000

Aditivos e produtos químicos

3 350

Materiais de embalagem
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O projeto prevê um regime de funcionamento de 24 horas por dia, 335 dias por ano (8040 horas/ano) e
com um número total de cerca de 184 trabalhadores, doas quais, cerca de 50 estarão associados ao
setor de produção de papel em regime de 5 turnos, 30 como administrativos da produção de papel em
regime geral, 63 na transformação de papel em regime de 3 turnos e cerca de 41 na direção e
administrativos da transformação de papel, em regime geral.
A instalação fabril irá utilizar gás natural e energia elétrica como fontes de energia.
A unidade industrial vai ocupação um terreno com uma área total de cerca de 85 018,2 m2. O terreno
possui uma forma alongada, ladeada em três dos lados por vias, a A28, a EN 103 – estrada que liga Viana
do Castelo a Barcelos. Paralelamente ao arruamento de acesso está prevista a criação de um novo
arruamento, junto ao qual será implementado um parque de estacionamento para veículos pesados, a
construir pela autarquia. Salienta-se que esta ação foi possível constatar aquando da visita.
A área total de implementação será de cerca de 34 386,9 m2 e a área total de construção incluindo
caves, de cerca de 39 211, 8 m2, correspondendo a um volume total de construção de 582 885 m3.
Está prevista a construção de 4 edifícios que se destinam à fábrica, escritórios, refeitório/auditório e
portaria.
A fábrica será o cerne de toda a unidade de produção, constituindo-se como o cerne de toda a unidade
de produção sendo um edifício de grande dimensão possuindo 3 grandes setores, uma zona alta, onde
funcionará o armazém automático, uma zona intermédia, correspondente ao setor de produção e
transformação do papel e uma zona baixa a circundar quase toda a planta e que estará associada à parte
administrativa, oficinas e cais de carga.
As duas linhas de apoio de produção serão apoiadas por salas de quadros elétricos, das unidades
hidráulicas, dos geradores de vapor e dos compressores sendo a monitorização efetuada através de uma
sala de comando e de um laboratório.
O transporte de produto acabado será realizado a partir do cais de carga, onde, através de camiões que
encostam ao terminal, recebem as paletes do armazém. O EIA mais informa que por razões técnicas e
funcionais, o cais de carga ficará sobre-elevado, relativamente aos demais espaços da unidade fabril, com
a diferença de cotas associada ao nível da plataforma dos camiões sendo, também, neste espaço que se
posiciona uma zona de recarga das baterias dos empilhadores, constituindo uma área ventilada e
delimitada fisicamente.
Ao longo de todo o edifício A, desenvolve-se um setor de apoio em dois pisos, designadamente, salas de
formação, instalações sanitárias e balneários, armazéns de peças e oficinas, bem como refeitórios do
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pessoal fabril, existindo ainda um pequeno espaço de apoio aos motoristas equipado com instalações
sanitárias.
O edifício de escritórios, o edifício B, será o local onde se concentrarão as principais atividades
administrativas, com três níveis de ocupação. No nível térreo, o espaço administrativo funcionará num
open-space e, nos topos, áreas mais fechadas, que incluem salas de reuniões, instalações sanitárias, copa,
arquivo e economato. No nível intermédio correspondendo ao 1º andar, será destinada uma área à
direção da fábrica, com sistema de gabinetes e também salas de reuniões, copa, espaço de servidor r
instalações sanitárias. No último piso, correspondendo ao 2º andar, ficará instalada a administração da
empresa, com gabinetes, sala de reuniões e instalações sanitárias.
O edifício do conjunto correspondente ao refeitório/auditório, o edifício C, terá espaços que funcionam
num único piso. O auditório com capacidade para 250 pessoas servirá de espaço para sessões de
formação alargadas a outras atividades similares, como festas ou outros eventos. Por sua vez, o
refeitório será um setor dividido em 3 salas de refeições de diferentes dimensões, apoiado por uma
cozinha.
O pequeno edifício destinado à portaria, o edifício D, será localizado junto ao portão principal de acesso
à unidade fabril e tem por objetivo rececionar os veículos ligeiros e pesados, bem como as pessoas que
acedem às instalações.
Os espaços logradouros serão organizados por setores funcionais, designadamente, zona de
armazenagem de matérias-primas (fardos de pasta de celulose), as vias de circulação e parqueamento,
bem como as zonas verdes de enquadramento dos edifícios.
O estacionamento privado, destinado aos trabalhadores da empresa, terá um número de cerca de 253
lugares, concentrado junto aos edifícios de escritórios e auditório/refeitório, bem como ao longo do
edifício fabril. Haverá um estacionamento público considerado na plataforma exterior a criar no novo
arruamento de acesso ao lote, com capacidade para 317 lugares de veículos ligeiros e 76 lugares para
veículos pesados.
Tal como referido no EIA, as atividades de construção compreenderão as seguintes grandes
intervenções:


Desmatação;



Movimentos de terras na regularização e nivelamento da plataforma;
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Trabalhos de melhoramento do solo, recorrendo à técnica das colunas de brita, ou outro
sistema equivalente, dadas as características geológicas encontradas, conforme estudo de
reconhecimento geotécnico;



Execução da estrutura pré-fabricada em betão das áreas de construção previstas, incluindo as
respetivas fundações;



Execução de pavimentos em betão armado, incluindo as correspondentes plataformas;



Execução das alvenarias e painéis pré-fabricados, bem como dos revestimentos de empenas e
coberturas;



Execução de todas as redes de infraestruturas, ou seja, águas, esgotos, águas pluviais, elétricas,
telefónicas, gás, incêndios, ar comprimido e restantes fluidos;



Montagem dos diferentes equipamentos de produção e sua interligação às redes de
infraestruturas;



Execução dos trabalhos exteriores de arruamentos, estacionamentos e parques de materiais,
incluindo as respetivas infraestruturas;



Execução dos edifícios administrativos, social e portaria;



Execução do armazém automático.

Todavia, da visita ao local foi possível constatar que a primeira ação já ocorreu e que a segunda parecer
já ter, também, ocorrido.
O EIA mais informa que o estaleiro será localizado numa zona que corresponderá ao centro de
gravidade das áreas de intervenção, com a preocupação da sua localização numa zona próxima dos
acessos à instalação.
O tráfego médio diário, associado à fase de construção, será cerca de 15 veículos ligeiros e 25 veículos
pesados, admitindo-se na fase de movimentação de terras um pico de cerca de 35 veículos pesados.
Em termos de movimentação de terras, o EIA refere e o Aditamento esclareceu que o projeto prevê
uma movimentação de terras de cerca de 35 000 m3 de escavação e de cerca de 40 000 m3 de aterro,
com solos de empréstimo selecionados. Para o pavimento da restante área fabril e edifícios, bem como
para as zonas dos arruamentos exteriores, prevê-se a criação de uma caixa para enrocamento, que
originará uma escavação suplementar de 20 000 m3. Assim, a movimentação prevista originará, no seu
conjunto, um excedente de 55 000 m3 de terras, que serão conduzidas para depósito no exterior.
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A produção e transformação de papel tissue envolve uma série de operações, integradas nas seguintes
fases principais:


receção e armazenamento da matéria-prima;



preparação de pastas;



máquinas de fabrico de papel;



transformação das bobinas de papel em artigos para uso doméstico e sanitário;



armazenamento de produto acabado e expedição.

Receção e armazenagem da matéria-prima
À entrada das instalações, os camiões que transportam os fardos de pasta de celulose (fibra virgem) são
pesados na báscula, antes de se encaminharem para junto do armazém automático, onde são arrumados
por lotes em prateleiras.
Preparação de pastas
Foram consideradas duas linhas de preparação de fibra virgem, associadas a cada uma das máquinas de
produção de papel, cada uma delas com flexibilidade para utilizar pasta de fibra longa ou fibra curta.
A preparação da pasta tem por objetivo a obtenção de uma suspensão homogénea de fibras com
características adequadas para a produção de papel tissue. Cada uma das linhas de preparação de pasta
inclui as etapas e equipamentos descritos a seguir.
Desintegração
Os fardos de pasta são alimentados por um transportador ao pulper, com 45 m3 de capacidade, onde se
realiza a sua desintegração, com adição de água do tanque de água de processo (100 m3 de capacidade),
de forma a obter-se uma suspensão de fibras com a consistência de 6%. Também foi considerado um
pequeno pulper para desintegração das quebras da respetiva máquina de papel.
Depuração
Após desintegração, a suspensão fibrosa passa por um processo de depuração composto por um
depurador para fibra curta e outro para fibra longa, com a finalidade de retirar algumas impurezas
(areias e outras partículas). Dos depuradores, a pasta é alimentada aos tanques de fibra longa ou fibra
curta, cada um deles com a capacidade de 120 m3. O tanque de fibra das quebras tem a capacidade de
100 m3. Existe também um depurador associado ao circuito de quebras da respetiva máquina de papel.
Refinação e mistura
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As condições de refinação da pasta são estabelecidas de acordo com o tipo de papel a produzir, com um
grau de refinação adequado. Assim, a pasta de fibra longa passa por um refinador de discos, enquanto
que a pasta de fibra curta é alimentada a um despastilhador, existindo também outro despastilhador para
as fibras das quebras. Desses equipamentos, a pasta é conduzida a um tanque de mistura com a
capacidade de 60 m3. Antes de ser conduzida ao tanque da máquina de papel, com a capacidade de 40
m3, onde se juntam os necessários aditivos consoante o papel a produzir, a mistura de fibras pode
passar ainda num refinador de discos, se o grau de refinação da pasta estiver abaixo do padrão desejado.
Máquinas de fabrico de papel
As duas máquinas de papel, de características semelhantes e com uma capacidade nominal individual de
100 t/dia, são da marca Toscotec (tipo AHEAD 2.0, com secador Yankee), apresentando as seguintes
características principais:
· Gramagem do papel: ...................... 14 – 35 g/m2;
· Humidade do papel: ....................... 5%;
· Velocidade máxima: ...................... 2 000 m/min;
· Largura do papel na bobina: .......... 2 820 mm.
Da caixa de entrada a pasta é alimentada ao formador, com 1 540 mm de diâmetro e 3 250 mm de
comprimento, com a folha de papel a ser conduzida por intermédio de um feltro para a prensa de
extração de água por ação mecânica, auxiliada por intermédio de uma bomba de vácuo.
A prensa de extração é constituída por um rolo-prensa, com 1 430 mm de diâmetro, revestido a
borracha. De seguida, a folha de papel é conduzida ao cilindro secador do tipo Yankee, com o diâmetro
de 4 572 mm, o qual é alimentado internamente por vapor. O circuito de vapor/condensado associado
ao secador foi otimizado do ponto de vista energético, já que dispõe de um sistema de
termocompressão do vapor de ―flash‖, recuperado do condensado extraído do secador, antes de ser
enviado para a caldeira de produção de vapor. De forma a otimizar a secagem do papel, o secador
dispõe de uma capota, onde é injetado ar quente e extraído ar húmido, resultante da secagem do papel,
o qual é utilizado para pré-aquecimento do ar fresco de alimentação num permutador de calor tubular.
O aquecimento do ar para a capota é complementado diretamente numa câmara de combustão de gás
natural, com a potência térmica de 3 300 kW. Do secador, o papel é encaminhado para o enrolador
(―Pope‖).
No final da máquina, o papel é enviado para a rebobinadora, constituída essencialmente por um
desenrolador, dois enroladores e um sistema de corte do papel. As máquinas de papel foram dotadas de
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sistemas de controlo distribuído (DCS), que incluem automatismos de controlo da gramagem e da
humidade do papel, dispondo de programação, funções em tempo real, supervisão e gestão de alarmes e
registo de dados. As aparas de papel resultantes do corte das bobinas são reutilizadas, após
desagregação, depuração e refinação em sistema comum à preparação da pasta resultante das quebras
das máquinas de papel. De forma a otimizar o consumo de água fresca, de acordo com as melhores
técnicas disponíveis aplicáveis a máquinas de papel tissue, foram considerados, para cada uma das linhas
de preparação da pasta e produção de papel, os circuitos de água e de recuperação de fibra.
Assim, as águas recolhidas sob a máquina de papel (águas brancas), que contêm fibras, são alimentadas
para dois tanques (WW1 de 60 m3 e WW2 de 20 m3), seguindo daqui para o pulper de quebras e para
o tanque de água de processo (100 m3). Deste, as águas brancas são alimentadas ao pulper de
desintegração da fibra virgem e o excesso conduzido à rede de drenagem de águas residuais.
O sistema de recuperação de água inclui um flotador, com a capacidade de 400 m3/h para separação dos
sólidos em suspensão e um tanque de lamas com 10 m3 de capacidade. Os sólidos são enviados para um
sistema de desidratação de lamas. Do flotador, a água clarificada é armazenada num tanque de 100 m3
para utilização nos pulper de fibra virgem e de quebras e em afinações de consistência da pasta.
A parte restante da água clarificada é alimentada a um filtro, com sistema de auto-limpeza, constituído
por uma tela com ranhuras de 50 mm, com a capacidade de 270 m3/h, de forma a obter-se uma água de
melhor qualidade (água clarificada e filtrada), a ser utilizada essencialmente nos feltros e nos sistemas de
selagem das bombas de vácuo, depois da sua armazenagem num tanque com 50 m3 de capacidade.
A água fresca, armazenada num tanque de 30 m3 de capacidade, é utilizada em sistemas de
arrefecimento e reposições. Para minimizar o consumo de água nas bombas de vácuo, a água extraída é
arrefecida numa torre de refrigeração (51 m3/h de 46ºC a 26ºC) e recirculada para essas bombas.
Transformação das bobinas de papel em artigos para uso doméstico e sanitário
Cerca de metade da produção de papel em bobinas será enviada para transformação na instalação da
SUAVECEL, com a parte restante incorporada em linhas de transformação a instalar na FORTISSUE.
Assim, a unidade fabril irá dispor de quatro linhas de transformação das bobinas de papel em artigos de
uso doméstico e sanitário, estando duas linhas associadas a cada uma das máquinas de papel. Nessas
linhas, as bobinas de papel são transformadas através de um processo mecanizado e que culmina com o
empacotamento, ensacamento e paletização dos artigos de papel.
O sector de transformação é ainda subdividido em duas outras zonas, ou seja, os rebobinados e os
dobrados, onde o papel é respetivamente colocado em rolos (papel higiénico e de cozinha) e na forma
de lenços e guardanapos dobrados.
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Armazenagem de produto acabado e expedição
Depois de concluído o processo produtivo, os artigos de papel em paletes são transportados para o
armazém automático, antes de serem expedidos por camião. O armazém automático é um espaço onde
não há pessoas, mas apenas um robot, cuja função é colocar e retirar as paletes de produto acabado de
prateleiras, para as fazer chegar ao cais de carga para expedição.
3.4. Alternativas de projeto
Para além da opção zero, ou seja, não concretizar o investimento, foi avaliada, em fase prévia ao
procedimento de AIA, a hipótese de construção da fábrica de papel em Espanha. No entanto, o
proponente optou pela sua implementação na Zona Industrial de Alvarães, concelho de Viana do
Castelo pelas seguintes razões principais:


Proximidade às instalações da SUAVECEL;



Proximidade à rede viária principal do concelho de Viana do Castelo;



Inexistência de outro lote de terreno em todo o concelho de Viana do Castelo com as
dimensões necessárias e com a classificação de zona industrial no respetivo PDM;



Existência de infraestruturas adequadas na Zona Industrial de Alvarães, designadamente
abastecimento de água, redes de drenagem de águas pluviais e de águas residuais com ETAR,
bem como sistemas de alimentação de energia elétrica e de gás natural.

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO
A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais e complementares recebidos, nos
pareceres recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de
reconhecimento ao local de implantação, foi reunida a informação necessária para a compreensão e
avaliação do Projeto.
O EIA encontra-se devidamente organizado em termos formais, as lacunas de informação identificadas,
relativas a alguns descritores significativos, foram colmataram após 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. Ordenamento do Território e Uso do Solo
O projeto tem por objetivo a construção e operação de uma unidade industrial de fabrico de papel, com
capacidade para a produção de 200 t/dia. No entanto, o motivo da obrigatoriedade da submissão a AIA
decorre da operação e não da construção do estabelecimento industrial, pelo facto de se enquadrar na
alínea a) do n.º 8 do Anexo II do Regime Jurídico de AIA.
O estabelecimento industrial será implantado na Zona Industrial de Alvarães, num lote de terreno cuja
área, segundo o EIA, é de 85.018,20m2, sendo a área de implantação de 34.386,90m2, a área total de
construção, incluindo caves, de 39.211,80m2, correspondendo a um volume total de construção de
582.885,000m3. A construção é repartida por 4 edifícios (A, B, C e D). Prevê-se um número de 253
lugares de estacionamento privado. O estacionamento no espaço público tem capacidade para 317
lugares para veículos ligeiros e 76 lugares para veículos pesados.

4.1.1. Caracterização da Situação de Referência
O local em que se insere – Zona Industrial de Alvarães – integra a área do Estudo Urbanístico realizado
pelo Município para a UOPG N.º 55, como tal definida no PDM de Viana do Castelo.
Encontram-se no EIA descriminadas as áreas das diversas unidades orgânicas constituintes do
estabelecimento. Do mesmo constam dados relativos ao projeto do edifício, assim como à área
envolvente, ou seja, a sua caraterização física.
A área de implantação da indústria, com cerca de 8 ha, situa-se em Área de Urbanização Programada,
concretamente ―Zona Industrial proposta‖, definida no PDM de Viana do Castelo em vigor, entre a N13
e a A28, que estabelecem, respetivamente, os limites poente e nascente do terreno.
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: situa-se a 4Km a
nascente do limite do Sítio da Rede Natura Litoral Norte (PTCON0017) e Área Protegida do Litoral
Norte, e 5Km a sul do Sítio Rio Lima (PTCON0020).
Uso do Solo
De acordo com o EIA, o local de implantação do projeto não apresenta atual ou potencial valor
agrológico ou de outra natureza pedológica. Foi bastante alterado aquando da construção da autoestrada,
sendo que o solo se caracteriza atualmente por corresponder a um compactado de materiais graníticos e
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argilosos, com capacidade de drenagem reduzida. Apresenta-se ocupado por espécies ruderais,
infestantes e de floresta de produção (eucaliptos).
É previsível que a área de intervenção direta venha a sofrer alterações com o progressivo
desaparecimento do coberto atual e sua substituição por áreas impermeabilizadas e por áreas e espécies
vegetais de enquadramento.
Ordenamento do Território – PDM
A intervenção incide na área do concelho de Viana do Castelo. O PDM de Viana do Castelo foi ratificado
e publicado pelo Aviso n.º 10601/2008, de 4 de Abril.
Carta de Condicionantes – O local do projeto está sujeito às seguintes condicionantes:


Estabelecimentos e Outros Equipamentos – Estabelecimentos Industriais;



Recursos Geológicos – Área de Concessão/Contrato de Exploração;



Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza – Áreas Percorridas por Incêndios;



Proteção às Infraestruturas de Transporte e Comunicações – Itinerários Principais (A28);



Domínio Hídrico – Leitos de Cursos de Água e das Águas do Mar.

Carta de Ordenamento – A pretensão ocupa áreas enquadradas em Solos Urbanos - Solos de
Urbanização Programada, na categoria Zonas Industriais Propostas, correspondente à UOPG n.º 55.
Regulamento – De acordo com o disposto no RPDM, em áreas assim enquadradas, a instalação de
unidades industriais encontra-se prevista, estando, no entanto, condicionada à execução de plano de
pormenor, ou operação de loteamento que englobe toda a área (n.º 1 do art.º 105.º), o que pode ser
dispensado no caso de pedido de instalação para atividades empresariais de valor estratégico e de
reconhecido interesse municipal (n.º 3 do mesmo artigo). Atendendo a que se inclui em área de uma
UOPG de Tipo 3 – UOPG 55 -, a pretensão de qualquer ação edificatória deve ser precedida de estudo
urbanístico global ou respeitar estudo anterior considerado válido pela Câmara Municipal (art.º 160.º).
Importa ainda que, de acordo com o disposto no art.º 29.º, é admissível a instalação dos respetivos
anexos e de outros estabelecimentos industriais que se prendam com a atividade transformadora afim.
Além desta condição, o projeto encontra-se ainda condicionado à verificação dos índices urbanísticos
vigentes, assim como aos pareceres da Estradas de Portugal SA (por incidência na servidão associada à
EN103), do INIR (por incidência na servidão da A28) e da DGEG, atendendo à presença de recursos
geológicos e à existência de uma concessão de exploração. Relativamente à afetação de Áreas
Percorridas por Incêndios, a Câmara Municipal declarou encontrar-se excluída do impedimento legal de
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edificação em povoamentos florestais percorridos por incêndios em espaços classificados em PMOT
como urbanos, o que é o caso (conforme determina o n.º 1 do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 55/2007, de
12 de Março), devendo, no entanto, ser obtido o entendimento do ICNF acerca da matéria. No que
respeita à afetação do Domínio Hídrico e ocupação de área qualificada como Leitos de Cursos de Água,
crê-se que tal corresponde a um lapso ocorrido na elaboração do PDM. O que se encontra representado
na cartografia, aparentemente, corresponde a uma lagoa resultante da exploração de caulinos, mas que o
estudo refere como inexistente. Do recurso às imagens históricas de satélite, aparentemente, tal lagoa é
inexistente.
Disposições Gerais aplicáveis às Zonas Industriais
e às Zonas de Atividades Económicas
Artigo 75.º
Caracterização
As Zonas Industriais existentes e previstas e as Zonas de
Atividades Económicas encontram-se delimitadas na Planta de
Ordenamento e destinam-se à construção e ampliação de
estabelecimentos industriais.
Zonas Industriais Propostas
Artigo 104.º
Caracterização
1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de
Ordenamento
e
destinam-se
à
localização
de
estabelecimentos industriais e respetivas infraestruturas.
2 — Devem ser preferencialmente localizadas nestas áreas as
atividades que acarretem maiores incompatibilidades com as
áreas habitacionais.
Outros tipos de Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão
Artigo 160.º
UOPG de Tipo 3 — Áreas Industriais
e Áreas de Atividades Económicas
1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e
identificadas na Planta de Ordenamento com os seguintes
números: 1, 3, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
34, 37, 42, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 65.
2 — Os estudos para estas áreas devem garantir a
estruturação e ordenamento do território abrangido pela
UOPG, de modo a promover uma ocupação racional,
rentável e equilibrada do espaço, acautelando os impactes
provocados na envolvente.
3 — Qualquer ação edificatória deve ser precedida de estudo
urbanístico global ou respeitar estudo anterior considerado
válido pela Câmara Municipal e que já tenha sido adotado
como orientador de propostas para a mesma zona.
4 — O estudo referido no número anterior pode ser
elaborado pela Câmara Municipal ou pelos interessados.
5 — A edificabilidade nestas áreas rege-se pelo definido na
Planta de Ordenamento e nas disposições do presente
Regulamento.

A UOPG n.º 55, correspondente à Zona Industrial de Alvarães e dispõe de Estudo Urbanístico aprovado.
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Ordenamento do Território – Estudo Urbanístico
O Estudo Urbanístico exigido enquadra-se, assim, no disposto no artigo 160.º, encontrando-se definido
no n.º 16 do art.º 4.º do RPDM.

Artigo 4.º
Definições
Para efeitos do presente diploma, entende-se que:
(...)
16 — Estudo Urbanístico — O estudo urbanístico deve
definir as regras gerais de estruturação do espaço público
para as áreas ainda não urbanizadas, sendo constituídos por
peças escritas, desenhadas e outras que se julguem relevantes
para a sua compreensão.
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De acordo com os elementos disponíveis no estudo e da consulta realizada no sítio da DGOTDU, da
internet, o projeto apresenta-se conforme o estipulado no Estudo Urbanístico.

4.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes

Uso do Solo
Após a emissão da conformidade do EIA, realizou-se a visita ao local, na qual foi possível confirmar o
descrito no EIA, designadamente que o terreno já se encontrava desmatado na totalidade da sua área,
revolto e, aparentemente, foi alvo de operações de aterro ou depósito e espalhamento de terras e
rochas aquando da construção da autoestrada. Apresenta-se, portanto, consideravelmente diferente do
solo natural, com significativa perda da sua capacidade de uso, pelo que, em fase de construção, os
efeitos potencialmente negativos são considerados pouco significativos. Relativamente à fase de
exploração, os impactes do projeto são considerados como pouco significativos, já que apenas decorrem
de eventuais ações, como acidentais derrames de poluentes, ações previstas no tratamento de outros
descritores.
Ordenamento do Território
No que respeita aos impactes sobre o ordenamento do território, verificada a compatibilidade de usos
em sede de conformidade do EIA, tendo em consideração a pronúncia das entidades com competências
nas matérias, nomeadamente a EDP Distribuição – Energia SA., a EP – Estradas de Portugal SA., o INIR
IP., a DGEG, a ex-ARH-N, pareceres esses colhidos em sede de pedido de parecer em razão da
localização (art.º 13.º-A do RJUE) e transmitidos através do ofício ID 987627, de que resultou o a decisão
global favorável condicionada, e tendo igualmente presente o parecer do ICNF (ofício n.º 22488, de
14/12/2012, segundo o qual ―apesar de a área em causa ter sido percorrida por incêndio há menos de 10
anos, a restrição prevista no DL n.º 327/90, de 22 de Outubro, alterado pelo DL n.º 55/2007, de 12 de
Março, não é aplicável, já que, no PDM de Viana do Castelo se encontra classificada como zona
industrial‖), considera-se que os impactes negativos da implantação do presente projeto, no âmbito do
presente descritor, são de magnitude reduzida.
Concluindo, de acordo com a identificação dos impactes, sintetizados no EIA como Matriz Global de
Impactes, no âmbito dos presentes descritores, os mesmos são, quando existentes, reduzidos ou pouco
significativos, sendo que se relacionam com a construção e a existência física da instalação.
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4.1.3. Medidas de Minimização
No ponto 4 do EIA, é apresentado um conjunto de medidas de minimização de carácter geral e um
outro de carácter temático ou setorial. Considera-se o primeiro conjunto de medidas de minimização de
impactes adequado às características do projeto. Relativamente ao segundo, no âmbito do uso do solo, é
apresentada uma medida específica (relacionada com a possibilidade de contaminação decorrente de
eventuais acidentes) e, no âmbito do ordenamento do território, não são contempladas quaisquer
medidas, o que se julga ser igualmente adequado, não se reconhecendo necessidade de acrescentar
medidas adicionais.

4.1.4. Plano de Monitorização
O EIA não apresenta qualquer plano de monitorização para estes descritores, opção com a qual se
concorda, já que não se veem razões para a sua elaboração.

4.1.5. Conclusão
Em face do exposto, considerando que os impactes do projeto, quando existentes, são considerados
como pouco significativos e de magnitude reduzida, do ponto de vista do ordenamento do território e
do uso do solo, considera-se de emitir parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização preconizadas no EIA bem como dos pareceres das entidades auscultadas, designadamente,
do Município que deverá verificar o cumprimento das demais questões legais e regulamentares aplicáveis,
designadamente, no que se refere ao cumprimento dos índices urbanísticos previstos no regulamento do
PDM.

4.2. Recursos Hídricos
A unidade industrial irá ocupar um lote de terreno com 8,5ha, sendo 6,5ha da área impermeabilizada e a
restante área, zonas verde ou não ocupadas. Associada á construção desta unidade industrial será
executado um arruamento de acesso e uma zona para parqueamento público a construir pela autarquia.
A área a impermeabilizar para esse efeito será de 15000 m2.
Abastecimento de Água
Será efetuado em baixa pelos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo, através de uma nova rede a
construir. Quer a água potável para consumo doméstico, quer a água para uso industrial, serão
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fornecidas pelos Serviços Camarários, a partir de um reforço do sistema que abastece atualmente a Zona
Industrial do Neiva.
Drenagem de Águas Residuais e Domésticas
As águas residuais industriais e domésticas serão encaminhadas à rede de drenagem da Zona Industrial
do Neiva, com ligação estação elevatória existente, que as transfere por bombagem para a ETAR de
Viana do Castelo – Zona Industrial, antes da descarga do efluente tratado na ribeira da Anha.
Drenagem das Águas Pluviais
Encaminhamento gravítico até ao canal de drenagem da ZI do Neiva, que por sua vez as conduz à Ribeira
de Radivau, afluente do rio Neiva.
O projeto disporá de redes separativas para as águas residuais industriais e domésticas e para as águas
pluviais. O projeto assenta na otimização dos circuitos de água do processo de produção de papel,
através da reutilização interna das águas resultantes do processo.

4.2.1. Caraterização da Situação de Referência
Recursos Hídricos Superficiais
O projeto em estudo localiza-se na bacia de uma linha de água, afluente da ribeira de Radivau. A ribeira
de Radivau e seus tributários definem uma bacia de drenagem com uma área de 10,7 km2.
A bacia hidrográfica do rio Neiva ocupa uma área total de 242 km2 e é limitada a Norte pela bacia
hidrográfica do rio Lima e a Sul pela Bacia do rio Cávado.
Os afluentes mais importantes são, na margem, o rio Nevoinho e o ribeiro dos Pombarinhos. Na
margem esquerda destacam-se dois afluentes importantes, a ribeira da Aldeia e a ribeira da Pica.
De acordo com a Carta Militar, uma pequena linha de água intersecta o extremo Nordeste do local de
implantação da futura unidade industrial.
O EIA refere que uma visita de campo, de reconhecimento ao local de intervenção, revelou que a
referida linha de água não tem atualmente expressão no terreno, muito provavelmente por ter sido
intervencionada aquando da construção do IC1/A28. O escoamento superficial da área dá-se para o
sistema de drenagem do pé-de-talude da autoestrada, prosseguindo para uma passagem hidráulica
posicionada sensivelmente no extremo Nordeste da área de intervenção ou na continuidade da referida
vala de pé-de-talude.
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As águas pluviais provenientes de áreas impermeabilizadas, não contaminadas, serão recolhidas e
conduzidas graviticamente para a rede de drenagem pluvial da Zona Industrial do Neiva, que por sua vez
as conduz para a ribeira de Radivau.
Recursos Hídricos Subterrâneos
As formações geológicas dominantes, na região envolvente do projeto, são maciços eruptivos, do tipo
granitóide. Estas formações apresentam baixa condutividade hidráulica e, regra geral, reduzida
produtividade aquífera.
A abundância de disponibilidades de recursos hídricos é, quase na totalidade de origem superficial, dado
que as caraterísticas hidrogeológicas da região determinam uma muito reduzida produtividade aquífera.
As produtividades mais elevadas encontram-se associadas a meios porosos em ligação hidráulica com as
linhas de água de regime permanentes, embora tais sistemas ocupem manchas de reduzida dimensão na
área de estudo.
No local do projeto, os níveis aquíferos instalados nos estrados arenosos dos depósitos quaternário
apresentam reduzida produtividade.

4.2.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Os principais impactes potencialmente indutores de impactes nos recursos hídricos prendem-se com
alterações na fisiografia e no regime de escoamento das linhas de água, impermeabilização do solo com
consequente alteração do regime de infiltração das águas e extração excessiva de águas subterrâneas
e/ou superficiais.
Fase de Construção
As ações de preparação e terraplanagem do terreno de implantação, a instalação do estaleiro e abertura
de acessos para a movimentação de máquinas poderão potenciar a erosão do solo na área
intervencionada, com o consequente aumento de material sólido nas linhas de água do sistema
hidrográfico a jusante. Trata-se de um impacte negativo de magnitude pouco significativa, de natureza
incerta, reversível e minimizável.
A pequena linha de água cartografada não tem existência física no terreno pelo que a intervenção em
apreço não determinará alterações fisiográficas por ser inexistente no terreno em estudo.
A movimentação de terras e compactação dos solos para execução das terraplanagens bem como a
impermeabilização do solo poderão induzir alterações nos processos de infiltração das águas pluviais,
originando uma menor recarga aquífera local. Trata-se de um impacte negativo, direto, local e
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permanente, de magnitude reduzida, devido ao facto dos materiais geológicos presentes na área de
intervenção apresentarem reduzida permeabilidade e baixo valor como aquífero.
O decréscimo de infiltração, por aumento da área impermeabilizada, tem associada um aumento do
escoamento direto o que promoverá uma intensificação dos caudais de ponta de cheia naturais. Trata-se
de um impacte pouco significativo, local, permanente e irreversível, uma vez que a implantação da
unidade industrial consistirá num aumento da área impermeabilizada de 7 há que corresponde a uma
diminuição do tempo de concentração de 0,4% e um aumento do escoamento superficial de 0,1%.
Fase de Exploração
O sistema de drenagem de águas pluviais da instalação prevê o encaminhamento gravítico de uma vala
que atravessa a Zona Industrial do Neiva, com descarga na ribeira de Radivau. O EIA refere que esta vala
tem capacidade para acolher os caudais gerados na área impermeabilizada.
Os impactes associados à utilização dos recursos hídricos serão pouco significativos. A água será
fornecida pelo sistema público de abastecimento do subsistema de Areias de Vilar e as origens de água
do sistema abastecedor serão de natureza superficial (rio Cávado). O EIA refere que o funcionamento
das instalações industriais e as necessidades hídricas a elas associadas não trarão perturbações
significativas.
4.2.3. Medidas de Minimização
Deverão ser implementadas as medidas preconizadas no EIA.
4.2.4. Conclusão
Face ao exposto, considera-se de emitir parecer favorável à implementação do projeto.

4.3. Sistemas Ecológicos
A área de implantação da indústria, com cerca de 8ha, situa-se em Área de Urbanização Programada,
concretamente ―Zona Industrial proposta‖, definida no PDM de Viana do Castelo em vigor, entre a N13
e a A28, que estabelecem, respetivamente, os limites poente e nascente do terreno.

4.3.1. Caracterização da Situação de Referência
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: situa-se a 4Km a
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nascente do limite do Sítio da Rede Natura Litoral Norte (PTCON0017) e Área Protegida do Litoral
Norte, e 5Km a sul do Sítio Rio Lima (PTCON0020).
A caraterização da situação de referência desenvolvida no EIA é fundamentada em pesquisa bibliográfica
e em levantamentos florístico e faunístico no local, datados de fevereiro e março de 2011, restringindose à área de implantação do projeto, que se encontra confinada pelas barreiras físicas da A28, N103 e
Zona Industrial do Neiva.
Os estudos evidenciam a ocorrência de coberto florestal residual de povoamento de eucalipto, bastante
degradado, e a ocorrência de manchas de pinhal e eucaliptal nos limites norte e sul do terreno. Na
vizinhança ocorrem áreas edificadas (armazéns, indústrias), que enquadram o projeto num espaço de
matriz urbano-rural com elevado grau de artificialização. Devido ao efeito barreira e pressão antrópica
que estabelecem o confinamento do terreno, o estudo evidencia a fragmentação dos habitas existentes
e a ausência de interação ecológica com as áreas classificadas mais próximas e com os espaços agrícolas
e florestais vizinhos.
Para além da degradação florística, a zona de implantação do projeto evidencia, segundo o estudo,
depressões resultantes de antigas explorações de caulinos e vazadouro de entulhos e resíduos diversos.
Não obstante a diferenciação de áreas de eucaliptal e área de matos, o estudo retrata a baixa
diversidade florística e o predomínio de espécies ruderais e infestantes. Excetuam-se alguns exemplares
de carvalho alvarinho no estrato arbustivo do eucaliptal e Salix atrocinerea (salgueiro), com porte
arbustivo, na bordadura da área de estudo, eventualmente inserida no enquadramento paisagístico da
autoestrada.
No que respeita ao levantamento florístico, o estudo conclui que a área apresenta elevada pressão
antropogénica, e não possui valor conservacionista, não tendo sido detetada nenhuma espécie RELAPE
(Rara, Endémica, Localizada, Ameaçada ou em Perigo de Extinção).
Quanto à caraterização da fauna, é salientada igualmente a influência do isolamento ecológico da área de
implantação do projeto e consequente fragmentação dos habitats, bem como da forte antropogenização
na degradação das comunidades, que apresentam baixa diversidade e riqueza específicas. As espécies
identificadas no levantamento de campo e referenciadas na bibliografia existente, pela probabilidade de
ocorrência no local, são comuns e de cariz generalista. São referidas 12 espécies de aves, das quais se
evidencia a Águia-d’asa-redonda, comum nas imediações de vias rodoviárias, 2 espécies de répteis
(lagartixas) e 1 de mamífero (esquilo). Não obstante a identificação da Lagartixa-de-Bocage (Podarcis
bocagei), endemismo ibérico, abrangida pelo Anexo III da Convenção de Berna e com estatuto de
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conservação Pouco Preocupante – LC, conclui-se que a área de implantação do projeto não é relevante
para a sua conservação, já que se trata de uma espécie com ampla distribuição a nível nacional.
Em face da situação de abandono e encravamento entre vias rodoviárias, o estudo prevê que o espaço
florestal em causa, na ausência do projeto, evolua no sentido do agravamento da cobertura vegetal de
espécies exóticas/infestantes e da afetação cíclica pelo fogo.
Considerando a fragmentação do habitat e a elevada pressão antropogénica, o baixo valor florístico do
coberto vegetal e a inexistência de espécies de fauna com elevados estatutos de proteção/conservação,
conclui-se que a área em estudo não apresenta relevância para a conservação da natureza.

4.3.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de construção
Os impactes sobre a flora resultarão de ações de desmatação, escavação e terraplanagens, que
conduzirão à destruição permanente do revestimento vegetal. Atendendo à reduzida relevância
conservacionista da área de implantação do projeto e à reduzida área de incidência, o impacte qualificase como negativo, certo, permanente, irreversível, local e pouco significativo. Esta fase poderá conduzir
ao levantamento de poeiras e consequente deposição sobre a flora da área envolvente, nomeadamente a
nascente da A28, impacte negativo, provável, temporário, reversível e local, de magnitude reduzida.
Sobre a fauna, os impactes resultarão das ações de desmatação/destruição de habitat, escavação e
terraplanagem, com consequente atropelamento e morte de micromamíferos e répteis por
atropelamento ou soterramento. A mobilidade da avifauna e o fraco potencial da área para suporte da
nidificação conduzem à não consideração de impactes relevantes para este grupo faunístico. Na
globalidade, considera-se que o impacte da fase de construção para a fauna é negativo, provável,
temporário, local e pouco significativo.
Fase de Exploração
Relativamente aos Impactes Ambientais da fase de exploração o estudo assume que estes não deverão
ocorrer, na medida em que não existem habitats e espécies faunísticas com valor conservacionista na
vizinhança da área do projeto, devendo o funcionamento da fábrica de papel contribuir, de forma
irrelevante, para o acréscimo de ruído e emissões atmosféricas já decorrentes das indústrias existentes.
É reconhecido o eventual impacte cumulativo direto causado pela contribuição para a perda de habitat
em conjunto com os restantes lotes da zona industrial, quando vierem a ser ocupados, embora menos
lesivo do que em outra localização não pré-estabelecida como solo urbano nem infraestruturada. Assim,
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este impacte cumulativo é classificado como negativo, permanente, irreversível, de escala local e
reduzida magnitude.

4.3.3. Medidas de Minimização
O EIA apresenta medidas de compensação dos impactes negativos previstos para a fase de construção,
nomeadamente a eliminação das infestantes das espécies Acacia sp. e Cortaderia selloana, e a utilização
preferencial de caminhos pré-existentes para a movimentação de pessoas e máquinas, tendo em vista
minorar as ocorrências de atropelamento e morte de pequenos vertebrados e o levantamento de
poeiras.

4.3.4. Conclusão
O EIA conclui pela baixa diversidade e riqueza específica da área de implantação do projeto ―Fábrica de
Papel da Fortissue‖, fruto do isolamento ecológico, fragmentação dos habitats e forte antropogenização
da área, bem como pela reduzida magnitude dos impactes espectáveis, circunscritos à fase de
construção. Em face do exposto, considera-se de emitir parecer favorável ao EIA quanto ao descritor
Ecologia.

4.4. Geologia e Geomorfologia, Sismicidade e Tectónica
4.4.1. Caracterização da Situação de Referência
Segundo o EIA, a caracterização da situação de referência foi efetuada com base quer em cartografia,
nomeadamente a folha 5-C (Barcelos) da Carta Geológica de Portugal dos Serviços Geológicos da
Direção Geral de Minas e Serviços Geológicos, à escala 1:50 000, quer no Relatório GeológicoGeotécnico, realizado com o intuito de caracterizar o maciço afeto à obra de construção das instalações
da Fortissue, quer, ainda, em trabalho de campo.
Geologia
De acordo com o EIA, o local de intervenção localiza-se a cerca de 2 km a SW de Alvarães, onde aflora
uma unidade lito-estratigráfica do Plio-plistocénico, designada por ―Depósitos da Bacia de Alvarães‖ (Q),
os quais se caracterizam por serem formados por areias, ora bem, ora mal roladas, às vezes grosseiras,
e leitos argilosos, explorados para cerâmica em diversos locais.
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Subjacente ao local de intervenção e na envolvente deste assinala-se a existência de extensas manchas
de rochas graníticas, designadamente ―Granito não porfiroide de grão médio‖ (gp’m) da Mancha de
Belinho-Aldreu, que se caracteriza como um afloramento, de contornos muito sinuosos, que ocupa uma
área extensa, sendo a rocha explorada, em numerosas pedreiras, para construção. Para além de BelinhoAldreu, esta mancha abrange as povoações de Castelo de Neiva, Alvarães, Tregosa e Monte do Faro.
Para Sul, chega até perto de Creixomil e Barcelos. A rocha, habitualmente alterada, dá, por vezes, o
aspeto de orientada. Contém duas micas, com a biotite predominante e de grão médio, podendo
apresentar passagens grosseiras, embora se encontrem diferenciações moscovíticas.
O EIA refere, ainda, que a prospeção efetuada no local de intervenção (24 sondagens à rotação com
realização sistemática de ensaios SPT) permitiu identificar as seguintes litologias/materiais:
• Aterro não controlado e solos de cobertura com contaminação orgânica (At) - detetado em
todas as sondagens, entre 1,0 e 14,0 m, com exceção de uma, sendo constituído por uma camada
fortemente heterogénea, maioritariamente terrosa, que por vezes apresenta contaminação
orgânica e blocos rochosos;
• Depósitos de terraços fluviais (Q) – constituídos por alternâncias aleatórias de areias
heterométricas argilosas e argilas, onde, por vezes se observam seixos subrolados com dimensão
máxima de 5,0 cm. Os materiais arenosos correspondem a solos soltos a muito compactos,
enquanto os solos argilosos correspondem a solos de consistência mole a rija;
• Granito de grão médio a grosseiro de duas micas (gp’m) – observado com os seguintes graus de
alteração: decomposto, desagrega-se com a mão num solo de aparência areno-siltoso e de cor
cinza acastanhado, correspondendo a matérias medianamente compactos a muito compactos;
muito alterado, a ponto de ser friável, correspondendo a materiais muito compactos.
No que respeita aos Recursos Minerais, o EIA refere que nos depósitos sedimentares de Alvarães se
localiza um importante jazigo de caulinos, designado ―Couto Mineiro de Alvarães‖, um dos jazigos com
maiores reservas no concelho, em que as características granulométricas, morfológicas e
cristaloquímicas da caulinito, permitem a sua utilização potencial como revestimento ou cobertura na
indústria do papel, sendo comummente utilizadas para a indústria do barro branco e vermelho.
Na envolvente da futura instalação, estão concessionadas, à data, três explorações. O local do projeto
situa-se na zona limítrofe Poente do couto mineiro, em área abrangida pela concessão ―Valverde‖ MNC000036.
A unidade industrial irá implantar-se numa faixa de terreno de reduzida dimensão, encaixada entre o
IC1/A28 e a EN103, e adjacente à Zona Industrial de Neiva.
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De acordo com o parecer emitido pela DGEG (entidade competente na área dos recursos geológicos),
em fase de solicitação de elementos adicionais, ―tratando-se de uma unidade industrial com
características inovadoras, em terreno localizado entre duas vias estruturantes que, desde logo,
condicionam a eventual exploração do recurso aí existente e concessionado, com acesso direto através
da estrada n.º 103 e com outras edificações na sua envolvência, considera-se não haver inconveniente,
sob o ponto de vista de afetação do recurso geológico existente, quanto à viabilização desta pretensão
[projeto da Fortissue]‖.
Geomorfologia
O EIA refere que a região envolvente do projeto se apresenta acidentada, com relevos bastante
elevados, separados por vales profundos de traçado predominantemente retilíneo. Destes, destaca-se o
vale do Lima, muito largo e aberto, na parte vestibular, acompanhado de larga planície de aluvião.
A Norte do rio Neiva encontra-se a bacia sedimentar de Alvarães, larga depressão em que se
acumularam depósitos importantes no final do Cenozoico e no Quaternário.
Como relevos, destacam-se os que rodeiam a depressão e a fecham em grande parte, como seja, o
Monte de S. Romão (192 m), sobranceiro a Castelo de Neiva, e o Monte da Sra. do Crasto (112 m), que
cercam a bacia pelo ocidente, os montes de Carmona (303 m) erguem-se de leste, entre Carvoeiro e
Balugães.
Em termos conclusivos, considera-se que a caracterização da situação de referência, apesar de se
encontrar focada no âmbito regional e não ao nível do local do projeto, é consubstanciada pelo
Relatório Geológico-Geotécnico apresentado na fase de conformidade.
Sismicidade e Tectónica
Relativamente à sismicidade, o EIA menciona que, segundo o mapa de isossistas de intensidades
máximas, publicado pelo Instituto de Meteorologia, se verifica que o local do projeto está localizado na
isossista de grau VI e que, segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas, Edifícios e
Pontes (RSAEEP), instituído pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, o qual considera o País dividido
em quatro zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e D, estando a
zona de implantação do projeto situada na zona sísmica D, cujo coeficiente de sismicidade assume o
valor de 0,3, ou seja, na zona de menor risco sísmico.
No que respeita à tectónica, o EIA refere qua, de acordo com a Carta Neotectónica, não se detetam
acidentes tectónicos no local em estudo. As falhas prováveis desenvolvem-se sensivelmente ao longo
dos leitos dos rios Lima e Cávado, ocorrendo outras, de direção N-S, ao longo da plataforma costeira e
ao longo do sistema montanhoso das serras da Nora e de Antelas.
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4.4.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Durante a fase de exploração não se prevê a realização de ações que envolvam escavações, aterros ou
qualquer alteração da morfologia local, considerando-se que não ocorrerão impactes na geologia e
geomorfologia.
Geologia e Geomorfologia
O EIA identifica as seguintes ações potencialmente indutoras de impactes:
• Movimentação de terras, incluindo decapagem da camada superficial, com o consequente aumento
da suscetibilidade do solo à erosão e instabilização;
• Ocupação do espaço e consequente indisponibilização do recurso geológico;
• Exploração de áreas de empréstimo para a execução da obra, com destruição direta de massa
geológica com eventual valor.
É referido que os impactes ocorrem sobretudo na fase de construção, uma vez que na fase de
exploração apenas se mantêm os impactes decorrentes da implantação do projeto.
Em termos geomorfológicos, os impactes na fase de construção restringem-se às alterações
morfológicas decorrentes das movimentações de terras necessárias para constituição da plataforma de
implantação da unidade fabril e edifícios complementares.
O EIA informa, ainda, que está prevista a movimentação de cerca de 35 000 m3 de escavação e de cerca
de 40 000 m3 de aterro, com solos de empréstimo selecionados. Para o pavimento da restante área
fabril e edifícios, bem como para as zonas dos arruamentos exteriores, prevê-se a criação de uma caixa
para enrocamento, que originará uma escavação suplementar de 20 000 m3. Assim, a movimentação
prevista origina, no seu conjunto, um excedente de 55 000 m3 de terras, a conduzir a depósito no
exterior.
No entanto, nos esclarecimentos complementares, o proponente contraria a necessidade de recorrer a
terras de empréstimo, uma vez que todo o material proveniente da escavação será reutilizado, quer nos
aterros diretos na zona de implantação da unidade fabril e respetivos arruamentos envolventes, quer nas
zonas onde não haverá construções, para modelação do terreno. Prevê-se, assim, um volume de aterro
de 40 000 m3 que será obtido com a escavação dos 35 000 m3 prevista a realizar na zona de
implantação dos edifícios e mais 5 000 m3 obtidos na escavação dos 20 000 m3 a realizar na zona dos
arruamentos e estacionamentos previstos na envolvente das construções. Os 15 000 m3 de excesso de
escavação serão distribuídos na zona situada entre o arruamento e o extremo do lote da Fortissue, no
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lado nascente, na zona ajardinada e dos ―lagos‖, conforme modelação prevista no Projeto de Integração
Paisagística.
Dadas as características geotécnicas do material geológico em presença, prevê-se utilizar técnicas de
melhoramento do solo (colunas de brita ou outro equivalente), de modo a evitar a execução de
fundações indiretas, por estacas.
As características morfológicas do local, de relevo plano, com pendente suave para sudeste, determinam
taludes de escavação e aterro com dimensão reduzida, não excedendo os 3 m de altura nos pontos mais
desfavoráveis.
O EIA considera que os impactes ao nível da geomorfologia são negativos, diretos, de abrangência local,
de magnitude pouco significativa.
Segundo o EIA, o local do projeto situa-se na zona limítrofe Poente do couto mineiro, em área
abrangida pela concessão ―Valverde‖ - MNC000036. No entanto, a dimensão e configuração atual do
terreno, encaixado entre o IC1/A28 e a EN103, adjacente à Zona Industrial de Neiva, inviabilizam a
exploração mineira da área, conforme atestado, em fase de aditamento, pela DGEG.
Deste modo, o EIA considera que os impactes nos recursos geológicos decorrentes da construção e
exploração do projeto em causa são negativos, localizados, diretos e irreversíveis e de magnitude pouco
significativa.
Sismicidade e Tectónica
O EIA refere que o local de implantação do projeto apresenta um risco sísmico baixo e que também
não se preveem fenómenos de instabilidade sísmica, dado o projeto não incluir ações indutoras deste
tipo de fenómenos.
Em termos conclusivos, considera-se que os impactes foram devidamente identificados e caracterizados,
sendo que a ação identificada como ―exploração de áreas de empréstimo para a execução da obra, com
destruição direta de massa geológica com eventual valor‖ não se considera adequada, uma vez que o
projeto não contempla a necessidade de recorrer a terras de empréstimo.

4.4.3. Medidas de Minimização
O EIA não apresenta medidas de minimização específicas para os fatores ambientais em análise, pelo que
foram solicitadas em fase de conformidade, tendo sido propostas as seguintes:
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• As terras sobrantes das terraplenagens, a conduzir a depósito, devem ser preferencialmente utilizadas na
recuperação paisagística das pedreiras de caulinos existentes na freguesia de Alvarães ou em outras
reutilizações como aterros de estradas, entre outros, devendo para qualquer um dos efeitos ser cumpridos
todos os formalismos legais exigíveis.
• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais devidamente autorizados e licenciados,
preferencialmente de locais próximos do ponto de aplicação de modo a minimizar o transporte.
• Dever-se-á proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras para a obra e dos
locais destinados a escombreira, em caso de não reaproveitamento das terras sobrantes.
Uma vez que o proponente afirmou, em aditamento complementar, que o projeto prevê a reutilização
de todo o material de escavação, não havendo necessidade, quer de recorrer a terras de empréstimo,
quer de levar terras sobrante a vazadouro, considera-se que as referidas medidas de minimização
propostas no EIA, no capítulo 4 [Medidas de Minimização], nomeadamente a R.21, R.22 e R.64, em
conjunto com as propostas nos elementos adicionais devem ficar expressas na DIA, com a seguinte
redação:


Caso haja excedentes de terras sobrantes, estas devem ser, preferencialmente, reutilizadas na
recuperação paisagística das áreas de extração abandonadas e existentes na envolvente do
projeto, ou em outras reutilizações (como sejam, aterros de estradas, obras de construção
civil…), devendo, para qualquer um dos efeitos, ser cumpridos todos os formalismos legais
aplicáveis. Na eventualidade de não ser possível efetuar estas reutilizações, a seleção das zonas
para depósito das terras sobrantes deve excluir as seguintes áreas:
- Áreas do domínio hídrico;
- Áreas inundáveis;
- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
- Perímetros de proteção de captações;
- Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional
(REN);
- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;
- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
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- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
- Áreas de ocupação agrícola;
- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
- Zonas de proteção do património.


Caso seja necessário recorrer a terras de empréstimo para a execução das obras respeitar os
seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo:
- As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais devidamente autorizados e
licenciados, preferencialmente de locais próximos do ponto de aplicação de modo a
minimizar o transporte;
- As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
 terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;
 zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de
captações de água;
 áreas classificadas da RAN ou da REN;
 áreas classificadas para a conservação da natureza;
 outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar espécies de
flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
 locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
 locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
 áreas com ocupação agrícola;
 áreas na proximidade de zonas urbanas e/ou turísticas;
 zonas de proteção do património.
- Deve-se proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras,
eventualmente utilizados no decurso da obra.

4.4.4. Conclusão
Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais ―Geologia e
Geomorfologia‖, ―Sismicidade e Tectónica‖ para o Projeto da ―Fábrica de Papel da Fortissue‖,
condicionado às medidas de minimização atrás propostas.
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4.5. Paisagem

4.5.1. Questões prévias
Alteração da situação de referência
Na página III-13 do Relatório Síntese indica-se que ―A Fábrica de Papel será instalada num lote de
terreno situado na Zona Industrial de Alvarães, ainda não intervencionado, com uma área total de 85
018,2 m2.‖ De seguida, na página III-14, afirma-se que ―Paralelamente ao arruamento de acesso, está
prevista a criação de um novo arruamento, junto ao qual será implementado um parque de
estacionamento para veículos pesados, a construir pela autarquia.‖
No ponto 6.9 Fase de Construção - 6.9.1 Introdução, refere-se, entre outras, que ―As atividades de
construção compreenderão as seguintes grandes intervenções:
• Desmatação;
• Movimentos de terras na regularização e nivelamento da plataforma;‖.
Analisada globalmente a informação constante do descritor Paisagem, verifica-se que:

Foto IV.10 – Local do projeto, após o
incêndio que lavrou na área.
Fonte: Arquivo fotográfico da J. F. de Alvarães
(página IV-119 do EIA)
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Foto IV.11 – Local do projeto, com a Zona
Industrial do Neiva e os Montes Crasto,
de S. Romão e Guilheta, ao fundo.
Fonte: Arquivo fotográfico da J. F. de Alvarães
(página IV-120 do EIA)

Embora as fotografias apresentadas não se encontrem datadas, e apesar de ser esclarecido que a área foi
sujeita a incêndio em 2009, constata-se a existência de coberto vegetal rasteiro, característico de
situações pós-incêndio, algum material vegetal arbóreo junto aos limites, um caminho que atravessa o
lote transversalmente, e uma mancha esbranquiçada que se supõe corresponder a caulinos, tendo em
conta a caracterização da área do projeto.
Na página V-195, a propósito da identificação das ações tendentes a gerar impactes sobre a Paisagem,
indica-se que ―Seguidamente, descrevem-se as ações e impactes associados em cada uma das fases de
implementação do projeto em apreço.
a) Fase de construção:
Desmatação/desarborização e decapagem – As ações de remoção do coberto vegetal e da camada de solo
superficial, primeira etapa da fase de construção, induzem alterações ao uso do solo com impacte visual
imediato. Na presente situação, este impacte é considerado de magnitude pouco significativa, dado que o
coberto vegetal ocorrente no local se apresenta degradado, com pouco ou nulo interesse paisagístico.
Movimentação de terras – As ações decorrentes da movimentação de terras modificam a morfologia original do
terreno e levam ao aparecimento de zonas de descontinuidade visual. De acordo com o projeto, a dimensão do
movimento de terras não é significativa, dada a relativa planura do local (55 000 m³ de escavação, a conduzir a
depósito, e 40 000 m³ de aterro com solos de empréstimo selecionados). Por razões similares, os taludes de
escavação e aterro não atingem alturas com significado, sendo inferiores a 0,50 m, em média.‖
Todas as referências citadas, retiradas da documentação do EIA, concorrem para a assunção do facto de
o lote onde o projeto se pretende instalar, se encontrar, apesar de ter sido percorrido por incêndio,
ausente de intervenção preparatória no âmbito da fase de construção. No entanto, aquando da visita da
CA ao local, conforme patente no relatório de visita, anexo ao presente Parecer Final, foi possível
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verificar que a criação de um novo arruamento, paralelamente ao arruamento de acesso, conforme atrás
mencionado, estava a ser executado, havendo trabalhadores e máquinas em movimento, mas foi
igualmente possível constatar que toda a área do terreno se encontrava desmatada e com a superfície
regularizada, aspeto ainda mais relevante quando confrontado com o terreno que com ele confina a
norte.
Assim, face às ações de projeto que o próprio EIA enumera, conforme já atrás referido, como
promotoras de impactes sobre o descritor Paisagem, nomeadamente a desmatação e decapagem, e a
movimentação de terras, entre outras, constata-se que as mesmas já ocorreram, previamente à
conclusão do procedimento de AIA, o que terá que implicar a devida comunicação à IGAMAOT, e
compromete, desde logo, a avaliação plena do descritor em apreço, porquanto a situação de referência
analisada no EIA se encontrar, atualmente, alterada.
Balanço de terras
Na página III-14 informa o EIA que ―A área total de implantação será de 34 386,9 m2 e a área total de
construção, incluindo caves, de 39 211,8 m2, correspondendo a um volume total de construção de 582
885 m3.‖, e na página IV-116, no ponto 6.9.5 Movimentação de terras, indica-se que ―Em termos de
movimentação de terras, prevê-se um total de 35 000 m3 de escavação, com transporte de terras a
vazadouro, e cerca de 40 000 m3 de aterro, com solos selecionados de empréstimo.‖, bem como na
página III-32 se menciona que ―Para o pavimento da área fabril e dos restantes edifícios, bem como para
as zonas de arruamentos exteriores, considera-se a necessidade da criação de uma caixa de
enrocamento, que irá originar uma escavação suplementar de cerca de 20 000 m3.‖
Dada a ausência de um balanço de terras no EIA, em fase de conformidade foram solicitados
esclarecimentos acerca deste aspeto, que parecia, numa primeira análise, não conformar com as boas
práticas em gestão de obra/projeto. A não incorporação do material escavado na obra foi justificado
pelas características do solo, dominantemente caulino (página IV-116: ―O projeto em apreço localiza-se
já na plataforma litoral da bacia do rio Neiva, em formações detríticas de praias antigas, na denominada
Bacia de Alvarães, couto mineiro de exploração de caulinos.‖), facto pelo qual não cumpre os requisitos
necessários para constituir a base de assentamento do edificado e ocupações marginais do lote,
justificação que foi aceite. Contudo, perspetivava-se, em sede de Parecer Final da CA, enquanto
documento a incluir na DIA, solicitar dados acerca da dinâmica de tráfego que tal condução a vazadouro
do material sobrante, e a aquisição de material de empréstimo, iriam gerar, aspeto que se encontra
ultrapassado, quanto mais não seja em relação ao lote na sua globalidade, não ficando claro se a
escavação para a caixa de enrocamento se encontra já executada.
4.5.2. Caraterização da Situação de Referência
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Sem prejuízo do anteriormente expresso, relativamente à alteração da situação de referência sobre a
qual a análise da Paisagem foi realizada, este descritor foi avaliado.
Assim, e em termos de situação de referência, o EIA apresenta um enquadramento geral da área, com
base em informação regional constante da proposta do PROT-Norte, seguido de uma caracterização
local sumária, em termos orográficos, associado aos quais refere aspetos relacionados com declives,
exposição solar e fisiografia, sem contudo apresentar qualquer cartografia setorial que espacialize a
descrição a que procede, o que circunscreve a avaliação do descritor, sobre o qual não é definida
qualquer área objeto de análise específica, como seria devido, e que deveria abranger a totalidade do
território até onde seria expectável que os efeitos sobre a Paisagem se viessem a fazer sentir. A
circunscrição territorial descritiva da situação de referência, que se limita à zona onde o projeto se
pretende instalar, e a ausência de cartografia temática de suporte à análise, confina-a à denominada Bacia
de Alvarães, localizada na plataforma litoral da bacia do rio Neiva, aspeto limitador da restante análise
realizada, não apenas em termos funcionais da Paisagem envolvente à área do projeto, mas igualmente
condicionadora da análise visual que foi realizada. Prova disso é o facto de o EIA, mais uma vez sem
delimitação cartográfica, identificar apenas uma única unidade de Paisagem. Estas questões foram
consideradas como lacunas significativas no âmbito da conformidade do EIA, e sobre as mesmas
solicitada informação adicional. Com a informação constante do Aditamento, as lacunas foram, de modo
geral, supridas, sendo apresentada uma carta síntese de hipsometria, festos e talvegues, e uma outra de
análise visual, englobando uma área vastas na envolvente da área do projeto.
Em síntese, o EIA indica que a Fábrica de Papel se irá localizar ―…em área plana, quase fechada por
relevos do Maciço Antigo, onde se pratica uma policultura intensiva em mosaico apertado, alternando
com bosquetes e edificado denso e disperso. Próximo do litoral, a construção apresenta-se mais
concentrada, destacando-se a Zona Industrial do Neiva, adjacente ao local do projeto, como uma área
de dimensão relevante, de elevada densidade construtiva, que marca a imagem da paisagem local. No
caso particular da área de implantação do projeto, as características morfológicas e uso de solo
conferem-lhe um valor cénico reduzido e uma capacidade média a elevada de absorção visual.‖ Em
relação à capacidade de absorção visual, discorda-se em absoluto desta afirmação do EIA porquanto,
localizando-se a área do projeto numa zona baixa, rodeada de relevos mais significativos, adjacente à
A28, por um lado, e coalescente com a zona industrial do Neiva, por outro, apresentando alçados de
cérceas elevadas (conforme constante da página V-196), e desenho arquitetónico de linguagem
divergente da envolvente, a capacidade de absorção visual não poderá ser considerada elevada, mas sim
a expansão visual sobre o projeto.
4.5.3. Identificação e Avaliação de Impactes
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A identificação e avaliação dos impactes sobre a Paisagem foram efetuadas no EIA com base na
consideração das alterações que a implantação do projeto irá originar nas características paisagísticas, na
sua qualidade visual e valor cénico. Estas alterações serão o resultado da intrusão visual de novos
elementos na paisagem, através da modificação das características do relevo, da drenagem hídrica e do
tipo de ocupação do solo. Foram ainda tidas em consideração a dimensão da ação, a sensibilidade, a
vulnerabilidade, fragilidade/capacidade de absorção visual da unidade de paisagem identificada e, ainda, a
existência de potenciais observadores da intervenção em causa.
Assim, as ações de projeto identificadas como suscetíveis de causar impactes em termos paisagísticos
foram:
• Remoção da vegetação, decapagem do solo e movimento de terras (circunstâncias que já
ocorreram, conforme descrito acerca da visita ao local) e, ainda, instalação provisória de estaleiros e
maquinaria, durante a fase de construção;
• Existência física dos elementos construídos, estruturas e equipamentos integrantes da unidade
industrial, durante a fase de exploração.
Em termos de impactes visuais, o EIA refere que, na globalidade, ―Devido às características do terreno e
porte da vegetação nas áreas adjacentes, designadamente no quadrante Este, a capacidade de absorção
visual é relevante face à introdução de novos elementos, sendo que os potenciais observadores
próximos do local de intervenção se referem aos utilizadores da A28, EN103 e EM543, nos troços em
que com este confinam. A área de intervenção pode também ser visualizada por observadores
longínquos, a partir de pontos de cota elevada (como o Monte de Nossa Senhora do Crasto), mas que,
pela distância a que se situam, não permitem uma perceção clara da intervenção.‖
Em relação à Fase de Construção, o EIA considera que os impactes negativos associados às ações da
fase de construção ―…apresentam magnitude que se considera pouco significativa, dado que a
conotação negativa da imagem resultante desta fase, percecionada por observadores que circulam nas
vias circundantes, únicos pontos de visibilidade direta para a área de intervenção, será atenuada
atendendo à localização da intervenção, junto ao perímetro industrial existente – Zona Industrial de
Neiva e à autoestrada A28.‖
Para a fase de exploração a avaliação global do impacte na paisagem foi considerado como o resultado
agregado dos impactes nos parâmetros estrutura, textura e perceção, em que os primeiros refletirão o
valor paisagístico intrínseco da zona, independentemente de ser suscetível de observação ou não.
Engloba-se aqui não só a zona definida pelos limites físicos da intervenção, mas também a respetiva
envolvência, onde se farão sentir os efeitos da existência da instalação. O parâmetro perceção da
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paisagem vai refletir as sensações sentidas pelos potenciais observadores colocados em pontos
dominantes na zona envolvente da intervenção.
Conforme informação da página V-196 do EIA, e já referido, verifica-se que os edifícios e estruturas
principais da instalação apresentam as alturas seguintes:


Edifício administrativo: .............................................. 12,4 m;



Refeitório/auditório: .................................................... 9,5 m;



Edifício da fábrica/armazém robotizado: ............... 32,5 m;



Edifício da fábrica/nave de fabrico de papel: ......... 19,0 m;



Chaminés: ....................................................................... 35,5 m, definindo volumes expressivos, pelas
dimensões, volumetria e cérceas, na área onde se venham a instalar, tanto mais que se trata de
uma zona baixa, de características aplanadas. Por outro lado, e conforme igualmente já referido,
o desenho arquitetónico desses edifícios apresenta uma linguagem distinta da envolvente, o que
promove uma maior afirmação do projeto e destaque sobre a envolvente.

Não obstante tais considerações, o EIA indica que:
―– Devido às características essencialmente planas da morfologia do terreno, as linhas de relevo atual
não sofrerão modificações dignas de menção, não se prevendo alterações com significado a nível
da estrutura da paisagem;
– A impermeabilização do solo e a edificação dos elementos integrantes do projeto em análise
introduzirão alterações na textura do espaço, que se consideram importantes, dada a significativa
volumetria e dimensão das construções em jogo, nomeadamente a nave destinada ao armazém
robotizado, que tem uma altura de 32,5 m e comprimento de 277 m, com orientação
sensivelmente paralela à A28;
– A intervenção será visível para observadores em trânsito nas vias circundantes – EN103, A28 e
EM543, e percebida de forma indireta, através da visualização dos elementos de maior altura,
armazém robotizado e chaminés, por observadores longínquos localizados na envolvente
alargada.‖ Por isso, o EIA conclui ―…, então, que o impacte paisagístico resultante da implantação
do projeto da Fábrica de Papel resulta, na sua essência, da instalação de elementos edificados, de
cariz industrial, com volumetria significativa. No entanto, o facto do projeto em apreço se
enquadrar numa zona industrial, que suporta já intrusões visuais de natureza semelhante,
concorre para atenuar o impacte resultante.‖, aspeto com o qual se concorda.
É ainda indicado, segundo o que o EIA considera, que o confinamento do projeto só permite a
visualização direta do local pelos observadores em trânsito na A28 (tráfego rápido), na EN103 e EM543,
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o que contribui para a minimização do impacte deste projeto na paisagem, sendo o mesmo classificado
como negativo, de magnitude moderada, permanente, de abrangência local, passível de minimização pela
implementação das medidas de minimização.

4.5.4. Medidas de Minimização
Relativamente às medidas de minimização, para além daquelas de índole geral, que possibilitam a
mitigação de impactes globais, eficazes para diversos descritores em simultâneo, o EIA indica como
medidas específicas para a Paisagem as seguintes (página V-227):
―R.76 Ao nível da conceção arquitetónica dos edifícios considerar a utilização de combinação
cromática apropriada, por forma a criar uma textura não contrastante com a envolvente e uma
imagem apelativa.
R.77 Utilização de vidro em algumas das grandes fachadas, de forma a introduzir uma superfície
refletora e permeável para o ambiente paisagístico envolvente.
R.78 A elaboração de um projeto de integração paisagística que permita esbater a imagem negativa
associada à dimensão dos elementos de maior volumetria da unidade industrial, designadamente do
armazém automático, devendo ser atendidos os seguintes aspetos:
• Introdução de uma cortina vegetal envolvente circundando o perímetro exterior da instalação
fabril (zonas Nascente e Sul).
• Plantio, nas áreas ajardinadas, de espécies autóctones como Quercus robur, Salix spp., Ruscus
aculeatus, Ilex aquifolium, entre outros.‖

4.5.5. Conclusão
Realizada a avaliação, verifica-se que:
- a situação de referência sobre a qual foi elaborado o EIA se encontra alterada, circunstância constatada
na visita da CA ao local;
- não obstante, o projeto, atendendo às suas características intrínsecas, à sua localização em zona de
baixa altimetria, dominantemente plana, rodeada por zonas de relevo mais acentuado, e junto a canais
de tráfego, apresenta visibilidade marcante, o que promove, per si, impactes visuais negativos
significativos, independentemente dos resultados que o EIA indica;

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 759 (Proc. 510721)
Projeto da “Fábrica de Papel da FORTISSUE”
maio de 2013

Página 39 de 100

Parecer Final da Comissão de Avaliação

- sem prejuízo dessa conclusão, a magnitude da sua expressão visual poderá ser mitigada pela
implementação do Projeto de Integração Paisagística (PIP), para o qual a medida R.78 aponta como
projeto a desenvolver, mas que foi já apresentada no âmbito da conformidade do EIA e que, analisado,
em particular o desenho nº 1 – Plano Geral, se considera servir os objetivos para os quais foi elaborado,
prevendo maciços arbóreos nos limites junto à A28 e zona industrial do Neiva, o que condicionará
vistas, e delimitará visualmente os edifícios a criar;
- em complemento, considera-se imprescindível a implementação da medida R.76, que deverá ser
desenvolvida previamente à implementação do projeto, e cujos estudos deverão ser sujeitos à
consideração da Autoridade de AIA previamente ao licenciamento;
- a magnitude do impacte visual será também atenuada pelo facto de a unidade industrial se vir a instalar
na adjacência da zona industrial do Neiva, resultando daí um quase prolongamento da ocupação já
existente, apesar da diferente arquitetura que a unidade apresentará;
- atendendo ao referido neste parecer, e considerando as ações de projeto para a edificação, que
poderão ainda não ter ocorrido, em particular, entre outras, a caixa de enrocamento, as fundações etc.,
deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, o eventual balanço de
terras relativo a tais ações, e eventuais áreas de empréstimo e de vazadouro a utilizar para tal finalidade,
destacando-se igualmente a necessidade de apresentação de ações de recuperação das eventuais áreas
de empréstimo a que se recorrerá.
Assim, face ao analisado, considera-se que poderá ser emitido parecer final favorável ao projeto no que
concerne ao descritor Paisagem, condicionado ao cumprimento dos aspetos acima enumerados, e à
implementação do PIP, devendo o desenvolvimento da vegetação arbórea a aplicar corresponder às
maiores dimensões existentes no circuito comercial, de modo a que a sua eficácia, enquanto cortina
visual, seja potenciada desde o momento da instalação.

4.6. Socio economia
4.6.1. Caracterização da Situação de Referência
A caracterização socioeconómica da envolvente restrita do projeto corresponde à caracterização da
freguesia de Alvarães, onde se situa o projeto em análise, sendo uma das 40 freguesias em que se divide
administrativamente o concelho de Viana do Castelo. Trata-se de uma freguesia que registou um
decréscimo populacional de -2,5% no último período inter-censitário e que apresentava, em 2011, uma
densidade populacional de 288,2 hab./km2 (INE, Censos2011).
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A população desta freguesia, à semelhança do que acontece em grande parte do Entre- Douro e Minho,
distribui-se no território de uma forma difusa, mas concentrada em pequenos lugares, ocupando os
espaços de vale e meias encostas, em consonância com a aptidão agrícola dos solos.
Na freguesia de Alvarães, a atividade económica da população é muito ligada à agricultura, que se
caracteriza por um regime de minifúndio (a maior parte das explorações tem área inferior a 5 ha),
explorado quase sempre por conta própria e muitas vezes como complemento dos rendimentos
familiares. As principais produções são a vinha, olival e batata. Destacam-se as culturas forrageiras, para
alimentação animal, e as culturas temporárias, sobretudo de cereais para grão. A hortofruticultura
também assume uma expressão significativa. Na pecuária predomina o gado bovino para leite e carne.
A indústria extrativa e sectores industriais de jusante têm um peso relevante na economia local de
Alvarães. Nesta freguesia situa-se o coito mineiro de Alvarães, onde se localizam importantes jazigos de
caulinos e argilas, utilizados na indústria do barro vermelho e branco. É com este caulino que se fazem,
na Meadela, as célebres peças de louça de Viana.
Salienta-se ainda que de acordo com a Junta de Freguesia de Alvarães (www.alvaraes.pt), desde tempos
remotos que Alvarães é um centro cerâmico por excelência. De Valença a Braga, de Viana do Castelo a
Caminha, toda a região do Minho recebeu telha de Alvarães.
Para além da indústria cerâmica, Alvarães tem atividade na indústria têxtil, tecelagem, moagem,
fabricação de mobiliário e carpintaria, comércio e serviços.
Para as componentes de avaliação do ruído, o EIA informa que se referem ao ruído ocupacional e ao
ruído ambiental ou incomodidade para recetores sensíveis. Assim, no que respeita à incomodidade para
o exterior, o EIA refere que, na atual situação, os recetores sensíveis localizados nas imediações da
futura unidade industrial estão sujeitos a níveis de ruído superiores aos limites definidos na legislação
aplicável.
Por sua vez, em termos do tráfego diário e anual associado à instalação, a previsão é a seguinte:
• Veículos ligeiros: ................................... 200 por dia (cerca de 60 000 por ano);
• Veículos pesados: .................................. 13 por dia (cerca de 4 400 por ano).
Durante o período de construção e montagem, o número de trabalhadores afetos a essa atividade irá
ser variável, prevendo-se cerca de 45 a 50 em termos médios.
A acessibilidade rodoviária à área do projeto pode considera-se muito boa, sendo realizada pelo
IC1/A28, através do Nó 21 desta autoestrada (Neiva/Barcelos- Braga/Chafé-Amorosa/Zona Industrial).
Este Nó liga à EN103, que dá acesso direto ao local do projeto, numa extensão de cerca de 300 m.
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O local do projeto é também servido pela Linha do Minho da rede ferroviária nacional – REFER. Esta
linha tem, na área do concelho de Viana do Castelo, quatro estações (Barroselas, Darque, Viana do
Castelo e Carreço) e quatro apeadeiros (Neves, Alvarães, Areosa e Afife). O local do projeto pode ser
acedido quer através do apeadeiro de Alvarães/EN305, quer através das estações de Darque/EN13 e de
Barroselas/EN305-1.
Em Aditamento ao EIA o proponente esclareceu que não há fonte de emissão de odores.

4.6.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de Construção
O EIA apresenta um diagnóstico da situação atual, nas vertentes da demografia, socioeconómica e de
ocupação do solo, para identificação dos impactes do projeto e que será baseado nos elementos
estatísticos e documentos bibliográficos disponíveis, bem como no levantamento de campo efetuado.
Salienta-se desta informação o registo de valores que indiciam que em relação à estrutura etária, em
2009, a população da NUT III Minho-Lima apresentava níveis de envelhecimento mais elevados do que a
da NUT II Norte e do Continente. Contudo, o concelho de Viana do Castelo apresenta valores
relativamente mais favoráveis para todos os níveis de ensino do que a região, a nível de NUT III MinhoLima e NUT II Norte, e o Continente.
A freguesia de Alvarães, onde se situa a área de intervenção, registou um acréscimo populacional de
5,8% no último período intercensitário. A densidade populacional média do concelho de Viana do
Castelo, em 2001, era de cerca de 278 hab./km², com um valor máximo na freguesia de Monserrate (2
819 hab./km²) e um valor mínimo na freguesia de Vilar de Murteda (29 hab./km²). A freguesia de
Alvarães, onde se situa a área de intervenção apresentava, no mesmo ano, uma densidade populacional
de 296 hab./km2, superior ao valor médio do concelho.
No concelho de Viana do Castelo, em 2001, a taxa de desemprego era superior às registadas na NUT III
Minho-Lima, na NUT II Norte e no Continente e a taxa de atividade superior à da NUT III Minho-Lima,
mas inferior aos restantes valores médios apresentados.
Ao longo do período de construção estima-se que o número médio de trabalhadores afetos às obras se
situe entre os 45 e os 50, sendo previsível que uma fração destes corresponda a mão-de-obra local das
freguesias de Alvarães e limítrofes, fazendo uso da oferta existente nas atividades de carpintaria,
serralharia e construção civil em geral. Por outro lado, o acréscimo de postos de trabalho a preencher
por trabalhadores deslocados irá provocar um aumento do consumo, a nível de bens e serviços. Por
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conseguinte, espera-se um impacte positivo sobre a atividade económica local, com reflexos também na
componente social, classificado como moderado, sendo temporário e reversível.
Devido às boas condições de acessibilidade do local do projeto, diretamente a partir da A28, a
movimentação de veículos associada à construção da fábrica não afetará a rede viária local, não sendo,
por isso, expectáveis incómodos para a qualidade de vida das populações que se situam na sua
envolvente ou situações de congestionamento de tráfego. Contudo, nas duas casas de habitação situadas
mais próximo podem fazer-se sentir efeitos do aumento da movimentação de veículos e das atividades
construtivas em geral, mas, ainda assim, de forma atenuada, dado que se situam a mais de 250 m (o
recetor mais próximo localiza-se do outro lado da A28).
Fase de Exploração
Prevê-se que a implementação do projeto dê origem à criação de 184 postos de trabalho diretos (50 produção de papel, 30 – administrativos da produção de papel, 63 - transformação de papel, 41 direção e administrativos da transformação de papel), distribuídos pelos diversos turnos. Grande parte
destes trabalhadores será mão-de-obra do concelho de Viana do Castelo, muito provavelmente das
freguesias envolventes do local do projeto.
Para além dos postos de trabalho diretos, haverá lugar à criação de um número não determinado de
postos de trabalho indiretos ligados, entre outros, ao transporte da matéria-prima e do produto final e
transporte de resíduos.
Este incremento contribuirá para reduzir a taxa de desemprego local, dado que uma parte significativa
dos postos de trabalho a criar será preenchida por trabalhadores locais, como referido acima.
Por outro lado, o projeto irá privilegiar a formação do respetivo pessoal como forma de garantir a
qualidade do desempenho e as condições de segurança das respetivas instalações, estando previstas
ações de formação, nas áreas da produção, qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho, a ser
realizadas pelos principais fornecedores dos equipamentos, durante as fases de construção,
comissionamento e arranque das instalações. Este facto irá contribuir para melhorar o grau de
qualificação dos trabalhadores, o que constitui um impacte muito positivo na estrutura do emprego local
e permanente.
No que respeita à qualidade de vida da população que reside ou trabalha nas proximidades da fábrica, o
funcionamento da instalação não introduzirá alterações com significado nos fatores relevantes, como ar,
ambiente sonoro ou água, uma vez que, segundo o EIA, as emissões da instalação serão tratadas e
controladas até aos níveis considerados compatíveis com a proteção do ambiente em geral e das
populações em particular.
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Apesar de não ser matéria da competência desta CCDRN salienta-se a informação do EIA sobre o facto
de estarem previstas medidas nas áreas do controlo ambiental e da higiene e saúde ocupacional dos
trabalhadores, bem como a elaboração de um Plano de Emergência Interno (PEI) e a implementação de
um adequado sistema contra incêndios. Neste campo, o EIA faz ainda referência ao sistema de deteção
e extinção automático que será instalado no armazém automático, constituído por uma rede de
sprinklers, ligada a uma reserva de água dimensionada para o efeito, enquanto na restante área fabril será
instalado um sistema de deteção e extinção automático, com desenfumagem também automática e
meios de primeira intervenção - rede hidráulica de carretéis e extintores. Em caso de acidente, em que
o cenário mais grave identificado no âmbito da Análise de Risco elaborada no EIA se relaciona com a
ocorrência de incêndio ou explosão devido à utilização de gás natural como combustível, as eventuais
consequências irão restringir-se ao perímetro da instalação, não afetando por isso as casas de habitação
mais próximas.
À semelhança do previsto para a fase de construção, o EIA refere que o tráfego que gerado na fase de
funcionamento da fábrica não afetará a rede viária local, de modo significativo, uma vez que o acesso se
fará pela A28, seguido de um troço de cerca de 300 m na EN103, que atravessa a zona industrial do
Neiva. Assim, não são previsíveis impactes negativos associados a incómodos nas populações ou
afetação da capacidade das vias envolventes.
Relativamente às casas de habitação isoladas na envolvente restrita da fábrica, segundo o EIA, as
previsões de ruído e de qualidade do ar, para a fase de funcionamento, indicam que o projeto não
introduzirá situações de incomodidade, sendo o impacte negativo qualificado de pouco significativo.
Quanto à perceção da população relativamente à implementação da fábrica de papel, os elementos
recolhidos e identificado no EIA concluem que o projeto é do conhecimento informal da população e
que esta aguarda com expectativa a sua construção. O EIA refere que os contactos informais
estabelecidos com comerciantes locais e a população residente/trabalhadora na envolvente do projeto
indicam que este terá acolhimento favorável por ―proporcionar emprego‖ e ―contribuir para fixar os
jovens à terra‖.
O EIA refere que a Câmara Municipal de Viana do Castelo considera a fábrica de papel da FORTISSUE
de grande interesse para o concelho, tendo demonstrado sempre toda a disponibilidade para prestar as
informações e elementos necessários à elaboração do projeto e do EIA.
O EIA também refere que a Junta de Freguesia de Alvarães, apesar de não conhecer em pormenor o
Projeto, considera, no pressuposto de estar em causa um investimento avultado e de se criar novos
postos de trabalho, a preencher em parte por alvaranenses, que este será, certamente, um fator muito
positivo a considerar.
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4.6.3. Medidas de Minimização
As medidas propostas na vertente socioeconómica, constantes do ponto 4 do Capítulo V do EIA, e no
Aditamento incidem nos aspetos relacionados com a criação de emprego local e formação profissional,
como forma de combater a taxa de desemprego crescente que se tem verificado nos últimos anos na
região e aumentar o grau de qualificação dos ativos locais. As medidas apresentadas abarcam também a
dimensão da segurança, exortando-se o cumprimento das regras elementares, que, por se tratar de
matéria específica, consideram-se importantes mas não aplicáveis no domínio da avaliação
socioeconómica.

4.6.4. Plano de Monitorização
O Aditamento ao EIA apresenta um plano de monitorização da componente socioeconómica com o
objetivo de monitorizar os impactes socioeconómicos da construção, exploração e desativação da
fábrica de papel, propondo a avaliação de um conjunto de indicadores que permitam aferir as tendências
de evolução ao longo do tempo do quadro social e económico da população afetada e a previsível
influência da fábrica de papel.
A monitorização deverá realizar-se de três em três anos no primeiro decénio de funcionamento da
instalação.
O proponente apresentou também uma proposta de Plano de Comunicação, no Anexo A.3 do
aditamento, que será implementado durante a vida útil do projeto e que deverá estar incluído no Plano
de Monitorização.

4.6.5. Conclusão
Do exposto, e de acordo com o apresentado no EIA deste projeto e respetivos Aditamentos,
considera-se de emitir parecer favorável, no âmbito do descritor Sócio economia, condicionado ao
cumprimento das medidas de minimização e do plano de monitorização.
4.7. Resíduos
4.7.1. Caracterização da Situação de Referência
A ―Fábrica de Papel da FORTISSUE‖ será uma unidade industrial com uma capacidade instalada de
produção de 67 000t/ano de papel tissue em bobinas, utilizando como matéria-prima pasta virgem
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branqueada. A produção e transformação do papel envolvem uma série de operações, integradas nas
seguintes fases principais, receção e armazenagem da matéria-prima, preparação de pastas, máquinas de
fabrico de papel, transformação das bobinas de papel em artigos para uso doméstico e sanitário e
armazenagem de produto acabado e expedição.
Na fase de construção espera-se que sejam produzidos resíduos de diferentes tipologias, tendo no
estudo sido apresentado um quadro com os resíduos cuja produção é expectável, bem como a suas
quantidades, classificação em termos de Código LER e os respetivos destinos finais (valorização /
eliminação), prevendo-se ainda que a gestão destes resíduos seja assegurada por entidades devidamente
licenciadas e autorizadas para o efeito. Será minimizada a produção de resíduos e providenciados os
meios necessários à sua recolha seletiva e armazenagem temporária, privilegiando-se a valorização face à
deposição em aterro. O estaleiro será equipado com contentores adequados e devidamente
identificados para o armazenamento das várias tipologias de resíduos.
Para a fase de funcionamento foram identificados os resíduos que se espera que sejam gerados, a sua
classificação com os respetivos códigos LER, a sua origem, a produção estimada de cada resíduo bem
como o respetivo destino final (valorização/eliminação).
Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desativação da Fábrica de Papel, pelo que se prevê que
previamente a esta fase será elaborado um plano para a sua desativação, contendo um Regulamento
Geral para o Estaleiro e Desativação da Instalação e as Regras Ambientais para esta fase, sendo ainda
preparado especificamente um documento operacional de preparação da instalação para a fase de
desativação, com a descrição do encadeamento das operações processuais a realizar, nomeadamente a
interrupção do aprovisionamento de matérias-primas e subsidiárias, esvaziamento e limpeza do
equipamento processual, limpeza das redes de fluidos e de drenagem de águas residuais. A preocupação
fundamental nesta fase será a de verificar e evitar qualquer situação de contaminação dos solos e das
águas subterrâneas.

4.7.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Na identificação e a avaliação de impactes ambientais para o descritor resíduos, prevê-se que, face ao
estimado, para a gestão e destino final dos resíduos urbanos e não urbanos, estão disponíveis e têm
capacidade, os meios necessários para a recolha, valorização e destino final dos resíduos, o que,
associado à implementação de um adequado plano de gestão de resíduos minimizará a ocorrência de
impactes no ambiente, em geral decorrentes da produção e gestão de resíduos, em qualquer das fases
do seu desenvolvimento, ou seja, construção, exploração e desativação.
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Assim, considera-se que os impactes no meio ambiente, para todas as fases do estudo, decorrentes da
produção e gestão de resíduos são negativos, de magnitude reduzida, permanentes, reversíveis e de
abrangência regional.

4.7.3. Medidas de Minimização
Foi proposta no EIA uma fase de pré-construção, contendo medidas destinadas a mitigar os impactes nos
vários descritores ambientais decorrentes da produção e gestão de resíduos, com base na elaboração de
um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todas as atividades
construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da
execução das obras e respetiva calendarização.
Assim, o PGA deverá incluir o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Obra, o Plano de Gestão de
Efluentes, o Plano de Acessibilidades, e o Plano de Desativação de Estaleiros e Áreas Afetas à Obra, para
além de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser remetido pelo promotor à
autoridade de AIA para conhecimento e apreciação.
Para a Fase de Construção são consideradas as seguintes medidas de minimização:


Todos os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro, mesmo os resíduos urbanos e
equiparáveis serão recolhidos e armazenados seletivamente em recipientes adequados
especificamente destinados para o efeito, com a respetiva identificação pelo código LER, para
posterior serem encaminhamento para destino final adequado, privilegiando sempre a valorização
em detrimento da eliminação;



Todos os resíduos suscetíveis de gerar efluentes pela ação da percolação das águas pluviais, terão
de ser armazenados em locais cobertos e o pavimento será impermeabilizado e disporá de rede
de drenagem independente, com tanque de retenção de eventuais derrames que possam ocorrer
para posterior condução a tratamento. Os locais de armazenagem deverão ser de acesso
condicionado e com zonas diferenciadas para cada os diferentes tipos de resíduos e
armazenados;



O abastecimento e/ou trasfega de combustíveis, óleos lubrificantes ou outras substâncias
perigosas, apenas poderão ocorrer em zonas devidamente adequadas para o efeito, tendo de ser
pavimentadas, possuir bacia de retenção para precaver possíveis derrames que possam ocorrer e
dotadas de rede de drenagem para encaminhamento a tratamento;
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Devem existir registo que comprovem que os locais de armazenagem de resíduos são
inspecionados diariamente para verificação das condições de armazenagem (estanquicidade do
recipiente, quantitativos armazenadas, etc…), bem como a existência de produtos absorventes
para permitir a limpeza de qualquer produto derramado;



Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e enviados para respetivo
destino final, com base nas guias de acompanhamento de resíduos;



Conjuntamente com o livro de obra deverá ser efetuado o registo dos dados de RCD, de acordo
com o modelo constante do anexo II do decreto-lei nº 46/2008, de 12 de Março. Deverá ser
promovida a gestão, triagem e acondicionamento seletivo dos RCD, de forma a possibilitar a sua
reutilização em obra. Quando tal não seja possível, deve ser promovido o seu encaminhamento
para operador de gestão licenciado.

Para a Fase de Exploração, deverá ser minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios
necessários à sua recolha seletiva e armazenagem temporária, quer nas áreas industriais, quer nas áreas
sociais (ecopontos), são consideradas as seguintes medidas de minimização:


Os resíduos produzidos deverão ser recolhidos seletivamente e armazenados temporariamente
em recipientes adequados para o efeito, com a devida identificação do código LER respetivo,
devendo a identificação ser indelével e permanente e no caso dos resíduos perigosos deverão
estar indicadas as características que conferem perigosidade ao resíduo;



Os reservatórios/recipientes utilizados na armazenagem dos resíduos devem estar em boas
condições, não apresentando sinais de enferrujamento severo ou exibindo sinais de deterioração,
defeitos estruturais, ou fugas;



Na armazenagem de óleos usados ou outros resíduos do mesmo género, os reservatórios/
recipientes deverão estar colocados dentro de bacia de contenção, a qual deverá possuir, pelo
menos, 50% da capacidade máxima do recipiente e encontrar-se em local devidamente coberto.
No caso de mais de um recipiente, a bacia de contenção deve ter 110% da capacidade de
armazenagem do maior reservatório ou 25% da capacidade total dos reservatórios colocados
dentro da bacia, consoante o que for maior;



Deverão existir na instalação meios de contenção de pequenos derrames líquidos,
designadamente kits absorventes especiais e/ou areia, quando o derrame é muito pequeno. Os
kits absorventes evitam que o derrame se alastre e absorvem todo o produto derramado,
eventualmente com ajuda de adição de areia. Quer os absorventes, quer a areia utilizada devem
ser em seguida encaminhados para destino autorizado para esse tipo de resíduos;
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Os locais de armazenagem temporária de resíduos inflamáveis ou facilmente inflamáveis deverão
ser dotados de extintores e/ou outros meios de combate a incêndios. Estes meios deverão ser
devidamente dimensionados, devendo ser considerados os quantitativos máximos de resíduos
desta tipologia armazenados, bem como as características de construção do local. Nos locais de
armazenagem e respetivos acessos devem ostentar avisos relativos à proibição de fumar, atear
fogo ou utilizar equipamentos suscetíveis de provocar faíscas ou calor;



Deve ser assegurada a adequada ventilação do local de armazenagem temporária de resíduos, de
forma a impedir a acumulação de gases em concentrações suscetíveis de causar danos para a
saúde humana e para o ambiente;



Como medida fundamental para a prossecução de uma adequada política de gestão de resíduos,
será extremamente importante a implementação de um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), que
garanta a correta triagem, o armazenamento e o destino final adequado, promovendo o
reaproveitamento, reutilização e a valorização em detrimento da eliminação.

Para a Fase de Desativação da instalação, a ter lugar em tempo incerto, deverá ser implementado um
Plano de Gestão de Resíduos de forma a garantir uma resposta integral aos requisitos legais aplicáveis
neste domínio, sendo recomendada a adoção e implementação das medidas de minimização propostas
para a fase de construção, já que é expectável que as ações que irão ter lugar sejam de natureza
similar.

4.7.4. Plano de Monitorização
A FORTISSUE é responsável pela implementação de todos os procedimentos relativos à gestão de
resíduos na área afeta à instalação.
A empresa deverá apresentar anualmente, à Autoridade de AIA, um relatório de monitorização onde a
análise e quantificação dos seguintes indicadores:


Registo dos resíduos produzidos, discriminados por código LER, com indicação da origem, das
quantidades produzidas, armazenadas, bem como das entidades responsáveis pelo seu
transporte e destino final;



Registo das ocorrências (incidentes envolvendo o manuseamento de resíduos, não
conformidades legais, entre outros);



Indicadores ambientais de pressão absolutos, designadamente da produção total anual de
resíduos por tipologia (urbanos e não urbanos), da produção total anual de resíduos por
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fileiras, da produção total anual de resíduos por fluxos e dos quantitativos anuais de resíduos
produzidos por destino final (reutilização, reciclagem, valorização energética e eliminação);


Indicadores ambientais de pressão específicos, designadamente da quantidade total de resíduos
produzidos por tipologia, por fluxo e por fileira numa base (kg de resíduos/t papel), da fração
de resíduos triados por fileiras por quantidade total de resíduos produzidos, a fração de
resíduos valorizados relativamente à produção total de resíduos, quantidade de resíduos
enviados para valorização face à quantidade total de resíduos produzidos e o número de
embalagens retomadas por número de embalagens adquiridas;



Indicadores ambientais de gestão, designadamente do investimento em gestão de resíduos (por
ano e por ton/papel) e das despesas em gestão de resíduos (por ano e por ton/papel).



A empresa deverá ter um técnico responsável pelos procedimentos referentes à
implementação e verificação do Plano de Gestão de Resíduos, bem como pela informação e
sensibilização e formação de todos os trabalhadores da unidade industrial, dos clientes e outros
utilizadores, para a importância da correta implementação das práticas de minimização,
reutilização, reciclagem de resíduos.

4.7.5. Conclusão
Face ao exposto, considera-se de emitir parecer favorável ao descritor ―Resíduos‖.

4.8. Ruído
4.8.1. Caracterização da Situação de Referência
O EIA procede à descrição do projeto, na fase de construção, na fase de exploração e na fase de
desativação. A componente de avaliação de ruído diz respeito ao ruído ambiental e incomodidade para
os recetores sensíveis. No que respeita à incomodidade para o exterior, verifica-se, na atual situação,
que os recetores sensíveis localizados nas imediações da futura unidade industrial estão sujeitos a níveis
de ruído superiores aos limites definidos na legislação aplicável.
Apresenta a caracterização da situação de referência, caracterizando o ambiente sonoro do local do
projeto e área envolvente, incluindo inventariação de fontes de ruído e recetores sensíveis. No local de
implementação desta unidade estão associadas ao ruído residual, isto é, ao ruído proveniente de fontes
externas à futura fábrica, dois grandes tipos de fontes, cujas atividades associadas as permitem classificar
como atividades ruidosas permanentes, que são, as fontes rodoviárias e as fontes industriais. Foram
identificados três recetores sensíveis que distam aproximadamente 34 metros, 40 metros e 25 metros
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da futura unidade fabril. Verifica-se que atualmente o ambiente sonoro se encontra perturbado, dado
que em todos os recetores sensíveis são superados os valores limites legais referentes aos indicadores
de Ruído Noturno (Ln) e de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden), aplicáveis a zonas mistas.

4.8.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Foram identificados e avaliados os impactes ambientais do projeto, para a Fase de Construção, que teve
por base as atividades construtivas previstas para o empreendimento e as estimativas de ruído
associadas às mesmas, e para a fase de exploração, que teve por base uma modelação acústica da zona
do projeto e respetiva envolvente.
Na Fase de Construção do projeto, os impactes ambientais foram classificados de negativos, com
magnitude pouco significativa e na fase de exploração do projeto, os impactes ambientais foram
classificados de negativos, de importância pouco significativa, de ocorrência provável, com duração
permanente, sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local. O funcionamento da instalação
não promove um acréscimo com significado dos níveis de ruído atualmente prevalecentes nos recetores
sensíveis identificados.

4.8.3. Medidas de Minimização
O EIA apresenta recomendações e medidas de minimização, que têm como objetivo a minimização ou
compensação dos impactes negativos, e que se passam a descrever:
Fase de Construção:
- Limitar a velocidade de circulação dos veículos;
- As atividades ruidosas deverão realizar-se, sempre que possível, nos dias úteis e no período das
8:00 h às 20:00 h, quando nas proximidades existirem usos sensíveis;
- Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efetuar atividades ruidosas, com
a autorização do dono de Obra, deverá ser solicitada previamente, à entidade competente
(Câmara Municipal de Viana do Castelo), a respetiva licença especial de ruído;
- Caso a duração das atividades fora do período das 8:00 h às 20:00 h nos dias úteis seja superior a
30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos valores limite de LAeq do ruído
ambiente de 60 dB(A), no período do entardecer, e de 55 dB(A), no período noturno;
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- Em caso de realização de atividades ruidosas fora do período referido acima, com duração
superior a 30 dias, deverá ser implementado um plano de monitorização de ruído, tal como
definido no Capítulo VI do presente EIA;
- Deverão ser selecionados, sempre que possível, técnicas e processos que causem menor ruído e
vibrações;
- As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, por exemplo, à utilização
de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de ar comprimido;
- As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os dispositivos adequados de
proteção contra o ruído (cabine, escape de gases ou outros), de modo a evitar situações de ruído
elevado;
- O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser previamente planeado e
organizado, de forma a minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais mais sensíveis,
afastando aquele tráfego dos aglomerados urbanos.
Fase de Exploração:
- Implementação do programa de monitorização do ruído preconizado no capítulo VI do EIA e a
implementação das medidas que se impuserem como necessárias.

4.8.4. Plano de Monitorização
Está previsto um plano geral de monitorização do ambiente sonoro, no sentido de verificar a
conformidade do projeto com a legislação em vigor e garantir a vigilância e controlo dos impactes
ambientais associados a este descritor. Os locais onde deverão ser efetuadas as monitorizações
correspondem aos recetores sensíveis avaliados para caracterização da situação de referência. No caso
da ocorrência de reclamações por parte de outros recetores localizados na envolvente, o plano de
monitorização deverá contemplar os mesmos, de modo a avaliar a influência da unidade industrial nesses
locais. Durante a fase de construção a frequência de amostragem deverá ter uma periodicidade
trimestral e durante a fase de exploração a frequência de amostragem deverá ter uma periodicidade
anual, nos primeiros três anos de funcionamento da fábrica. Caso a monitorização ao fim desse período
aponte para o cumprimento consistente da legislação, a frequência de amostragem poderá passar a ser
quinquenal, salvo se ocorrerem, entretanto, alterações processuais, ou reclamações das populações
vizinhas às atividades, ou, ainda, alterações no enquadramento legal neste domínio.
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4.8.5. Conclusão
Face ao exposto, considera-se de emitir parecer favorável ao descritor ―Ruído‖.

4.9. Qualidade do Ar
4.9.1. Caraterização da Situação de Referência
A avaliação da situação de referência foi efetuada com base nos dados obtidos em 2009 na estação de
qualidade do ar de Senhora do Minho, do tipo rural de fundo, localizada em Viana do Castelo, a cerca de
19 km do local do projeto. Esta estação mede os seguintes poluentes: NOx (NO e NO2), SO2, O3,
PM10 e PM2,5.
De acordo com os dados desta estação, a qualidade do ar na região é boa, apenas se verificando um
número diminuto de excedências de PM10 (abaixo do permitido por ano civil) e de O3.
É de referir que contígua à futura instalação, encontra-se a zona industrial do Neiva, onde estão
instalados cerca de 70 estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, que se estima que sejam
fonte de emissão de COV, NOx e partículas.
Chama-se a atenção para o facto do enquadramento legal utilizado para análise dos dados de qualidade
do ar (Decreto-Lei Nº 111/2002 e Decreto-Lei Nº 320/2003) estar desatualizado, uma vez que estes
diplomas legais foram revogados pelo Decreto-Lei Nº 102/2010, de 23 de Setembro, o qual manteve as
mesmas diretrizes.

4.9.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Foram identificados impactes nas fases de construção e exploração.
Na Fase de Construção, os impactes resultam da emissão de poeiras resultantes das ações relacionadas
com a movimentação de terras e a circulação de maquinaria e de veículos. Nesta fase os impactes
classificam-se como localizados, temporários, reversíveis, minimizáveis e de magnitude reduzida.
Na Fase de Exploração, os impactes decorrem do funcionamento da instalação, após implementação do
projeto. Tendo em conta os resultados obtidos nas simulações efetuadas, não se preveem situações de
incumprimento da legislação relativa à qualidade do ar na envolvente da instalação, para os poluentes
NO2, PM10 e CO. Assim, os impactes nesta fase classificam-se negativos mas de magnitude reduzida.

4.9.3. Medidas de Minimização
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Para este descritor está prevista a implementação de medidas que irão permitir minimizar o impacte da
emissão de poeiras e de outros poluentes, nas fases de construção e de exploração, as quais se julga
serem suficientes, nomeadamente:
Fase de Construção


Garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria afetos à construção, de
forma a minimizar a emissão de poluentes para a atmosfera;



Otimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar
livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar;



Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis;



Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra;



Limitar a velocidade de circulação dos veículos;



Realizar a limpeza regular das áreas afetas à obra, para evitar a acumulação e ressuspensão de
poeiras.

Fase de exploração


Implementação de um programa de monitorização das emissões gasosas.

4.9.4. Plano de Monitorização
Tal como referido no ponto anterior está prevista a implementação de um programa de monitorização
das emissões atmosféricas desta instalação. A gestão das emissões gasosas seguirá o definido no
Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de Abril e nas Portarias nº 675/2009 e 677/2009, ambas de 23 de Junho.
4.9.5. Conclusão
Face ao exposto, relativamente ao descritor ―Qualidade do Ar‖, considera-se de emitir parecer final
favorável, condicionado à apresentação, em fase prévia de licenciamento, do cálculo das alturas das
chaminés associadas às fontes fixas FF1, FF2, FF4 e FF5, de forma a complementar a informação
constante na alínea a) do capítulo 1.8.2.2 do EIA.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 759 (Proc. 510721)
Projeto da “Fábrica de Papel da FORTISSUE”
maio de 2013

Página 54 de 100

Parecer Final da Comissão de Avaliação

4.10. Património
4.10.1. Caracterização da Situação de Referência
A metodologia utilizada na elaboração do trabalho no referido EIA obedeceu à seguinte metodologia:


Pesquisa documental de toda a AE (Área de Estudo), de forma a identificar o potencial cultural
do território.



Prospeção sistemática da AI (Área de Incidência) do Projeto.



Cartografia de todos os elementos patrimoniais identificados e relocalizados, bem como as
respetivas fichas de inventário.



Hierarquização da importância das ocorrências identificadas, mediante a atribuição de um valor
patrimonial.

A realização de pesquisa documental orientada para uma área com um raio de 1km em torno do local
do projeto permitiu identificar 7 ocorrências patrimoniais, nenhuma delas dentro da AE. Quanto ao
trabalho de campo realizado, foram registadas zonas de visibilidade elevada, zonas de visibilidade
reduzida e zonas de visibilidade nula. Constatou-se que toda a área de intervenção encontrava-se
superficialmente descaracterizada, resultado de várias perturbações dos solos, quer pela utilização do
espaço para depósito de entulhos quer pela construção da A28.
A prospeção arqueológica realizada quer na área de incidência direta quer na área de incidência indireta,
não revelou nenhuma ocorrência patrimonial.

4.10.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de Construção
Considera-se que as ações e atividades do projeto não interferem direta ou indiretamente com
elementos de valor patrimonial conhecidos pelo que não se identificaram impactes para o património.
4.10.3. Medidas de Minimização
Fase de Construção
A medida de minimização apresentada, e com a qual se concorda plenamente, resulta da análise da
situação de referência e da dificuldade na visualização do solo deficiente, considerando-se necessário a
realização de acompanhamento arqueológico em permanência das ações com impacte no solo, e que
impliquem revolvimento ou remoção de terras (decapagem, escavação, aterros), na área de implantação
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do Projeto e em outras zonas afetas à obra, como vazadouros, áreas de empréstimo, ou outras áreas
não previstas neste estudo.
Atendendo a que a situação verificada pela CA, em visita ao local, apresenta um terreno já limpo de
vegetação e com terraplanagem efetuada, inviabiliza o cumprimento da medida de minimização
preconizada pelo EIA, e que merecia a nossa concordância, considera-se ser necessária uma nova
medida de minimização, em substituição da indicada no EIA.
Propõe-se, assim, que seja realizada uma nova prospeção ao terreno já intervencionado, de forma a
avaliar eventuais níveis arqueológicos existentes e afetados pelos trabalhos de limpeza e terraplanagem
entretanto efetuados, propondo caso se justifique, novas medidas de minimização.

4.10.4. Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o EIA em apreciação se encontra em condições de ser aprovado,
condicionado ao cumprimento da medida de minimização preconizada no presente informação.

4.11. Licença Ambiental
No âmbito deste procedimento de AIA a pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente inclui o EIA, os
elementos adicionais e recai sobre o preconizado no Decreto-Lei nº 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.
Neste sentido, da análise realizada aos elementos apresentados, verifica-se que, para vários aspetos
ambientais relevantes em função das atividades desenvolvidas, o funcionamento da instalação prevê, de
acordo com o processo produtivo apresentado, a utilização de algumas das técnicas identificadas como
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para as atividades desenvolvidas estabelecidas no Documento de
Referência no âmbito PCIP (BREF) específico para o setor da Pasta de Papel, Reference Document on Best
Available Techniques in the Pulp and Paper Industry (BREF PP), atualmente em revisão e com adoção
publicada no JO C 12, 16 de janeiro de 2002 e disponível em http://eippcb.jrc.es/.
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Uma avaliação mais pormenorizada neste âmbito será levada a cabo em sede de análise de 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:


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

5. PARECERES EXTERNOS
Câmara Municipal de Viana do Castelo
A autarquia enviou um parecer técnico, cuja cópia se anexa, onde conclui pela emissão de parecer
favorável ao EIA condicionado ao cumprimento das seguintes condições:
1- Correção da informação referente à área real do terreno que é de 84.375,00 m2 e não 85.018,00 m2
conforme descrito na pág. III-13 do EIA;
2- Incluir os elementos indicados nas legendas das figuras das páginas IV-157, IV-160, V-182, V-183, V184;
3- Incluir os gráficos correspondentes às estimativas de ruído previstas na fase de construção, das páginas V182 a V-185;
4- Corrigir, por imposição legal, o valor registado na página V-171 do EIA, de 65.000,00 m2, para a área de
solo a impermeabilizar, que é 2% superior ao permitido pelo artigo 76º do Regulamento do PDM;
5- Elaboração de um estudo paisagístico que explicite detalhadamente as espécies, suas características,
número de pés e localização da cortina arbórea, bem como do seu contributo para a minimização dos
impactes ambientais provocados pela unidade industrial proposta, atentas as disposições que integram o
artigo 105 do regulamento do PDM e a função tripla de que esta cortina arbórea se reveste ao constituir-se
como dissipador visual e como um fator importante de absorção de ruídos e outras fontes de poluição.
Atendendo ao parecer da autarquia, a CA considera de tecer os seguintes comentários às respetivas
conclusões.
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Sobre o primeiro ponto, referente à área real do terreno, considerando-se uma questão relevante,
constitui um elemento a entregar à AAIA, em fase prévia ao licenciamento.
Os dois pontos seguintes do parecer da autarquia, ponto 2 e ponto 3, não têm aplicação neste
procedimento de AIA uma vez que se reportam a fatores ambientais que foram avaliados e o EIA, em
geral, não será alvo de retificações ou correções no âmbito deste procedimento.
No que se refere ao exposto no ponto 4., a relevância da informação leva a que conste no parecer do
ordenamento do território e constitui a condicionante 1.
Sobre o ponto 5., a CA, atendendo aos documentos constantes do procedimento de AIA, que inclui,
para além dos relatórios, o Projeto de Integração Paisagística (PIP), considerou que são questões
acauteladas no parecer, uma vez que em sede de avaliação de impactes ambientais, não está em causa
chancelar o projeto per si, mas sim, a sua apropriação à mitigação dos impactes sobre a Paisagem, e
sobre os impactes colaterais sobre os outros fatores ambientais que venham a serem mitigados pela
implementação do PIP. Não competindo à CA avaliar a excecionalidade do projeto mas garantir que o
desempenho ambiental do mesmo seja suficientemente ajustado à condições edafoclimáticas incluídas no
PIP, considera que o PIP deverá colher parecer favorável da autarquia atento ao disposto no artigo 105º
do Regulamento do PDM, constituindo elemento a entregar previamente ao licenciamento.
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
Informou que o local da pretensão não está abrangido por nenhuma das áreas sob administração ou
jurisdição do ICNF pelo que conclui, sem prejuízo da demais legislação em vigor e dos pareceres de
outras entidades competentes, que emite parecer favorável ao EIA do projeto no âmbito da
componente florestal (cópia de parecer anexo).
Agência Portuguesa do Ambiente
A Agência Portuguesa do Ambiente informou que com base no EIA, nomeadamente, que ―o gás natural
não é armazenado na instalação e os aditivos e produtos químicos a consumir não são substâncias ou
preparações perigosas abrangidas pelo Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de julho‖ (cópia de parecer
anexo).

6. PLANOS 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.
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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.
O EIA e aditamentos apresentam planos de monitorização, para a fase de exploração, nomeadamente,
para os fatores ambientais ―Ambiente Sonoro‖, ―Resíduos‖, ―Emissões Gasosas‖ e ―Sócioeconomia‖.
Os Planos de Monitorização deverão ser revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos, para a Autoridade de AIA, para apreciação de
acordo com a periodicidade defina e aprovada pela CA.

7. 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 21 de março de 2013 e o seu final a 19 de abril de 2013.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou
solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA, do Aditamento, esclarecimentos, pareceres externos e pareceres setoriais
considera-se que a informação reunida e disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada
de decisão.
No âmbito dos descritores ordenamento do território e uso do solo, os impactes identificados,
quando

existentes,

foram

considerados reduzidos ou

pouco

significativos, relacionando-se,

maioritariamente com a fase de construção e a existência física da instalação.
Os principais impactes nos recursos hídricos prendem-se com alterações na fisiografia e no regime de
escoamento das linhas de água, impermeabilização do solo com consequente alteração do regime de
infiltração das águas e extração excessiva de águas subterrâneas e/ou superficiais, sendo considerados,
na fase de construção e de exploração, impactes negativos de magnitude pouco significativa,
minimizáveis porque a pequena linha de água cartografada não tem existência física no terreno e devido
à existência de materiais geológicos presentes na área de intervenção apresentam reduzida
permeabilidade com baixo valor aquífero sendo reduzida a afetação dos aquíferos, o sistema de
drenagem de águas pluviais da instalação prevê o encaminhamento gravítico de uma vala que atravessa a
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Zona Industrial do Neiva, com descarga na ribeira de Radivau e a água será fornecida pelo sistema
público de abastecimento do subsistema de Areias de Vilar e as origens de água do sistema abastecedor
serão de natureza superficial (rio Cávado).
Relativamente aos fatores ecológicos a avaliação conclui pela baixa diversidade e riqueza específica da
área de implantação do projeto ―Fábrica de Papel da Fortissue‖, fruto do isolamento ecológico,
fragmentação dos habitats e forte antropogenização da área, bem como pela reduzida magnitude dos
impactes espectáveis, circunscritos à fase de construção, minimizáveis pela implementação das medidas
de minimização.
No âmbito da geologia e geomorfologia, somente ocorrerão impactes na fase de construção,
decorrentes da realização de ações que envolvam escavações e aterros, sendo considerados como
negativos, pouco significativos, mas minimizáveis pela aplicação das medidas propostas.
No que se refere à paisagem, atendendo às características intrínsecas do local, a sua localização em
zona de baixa altimetria, dominantemente plana, rodeada por zonas de relevo mais acentuado, e junto a
canais de tráfego, considera-se que apresenta visibilidade marcante, o que promove impactes visuais
negativos significativos, independentemente dos resultados que o EIA indica. Sem prejuízo dessa
conclusão, a magnitude da sua expressão visual poderá ser mitigada pela implementação do Projeto de
Integração Paisagística (PIP). Considera-se ainda imprescindível a implementação da medida do EIA
referente à conceção arquitetónica dos edifícios, que deverá ser desenvolvida previamente à
implementação do projeto, e cujos estudos deverão ser sujeitos à consideração da Autoridade de AIA,
previamente ao licenciamento. Atendendo às ações de projeto para a edificação, que poderão ainda não
ter ocorrido, em particular, entre outras, a caixa de enrocamento, as fundações etc., considera-se que
deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, o eventual balanço de
terras relativo a tais ações, e eventuais áreas de empréstimo e de vazadouro a utilizar para tal finalidade.
No que respeita à sócioeconomia a implementação desta unidade industrial foi considerada indutora
de impacte positivo muito significativo na economia local. Como impactes negativos poderão estar
associadas eventuais alterações à qualidade de vida da população que reside ou trabalha nas
proximidades da fábrica. Contudo, como o funcionamento da instalação será alvo de controlo de
emissões e tratamento no que se refere à qualidade do ar, ambiente sonoro, resíduos ou água, até aos
níveis considerados compatíveis com a proteção do ambiente em geral e das populações em particular,
considera-se como reduzido este impacte e minimizável pela aplicação de medidas e pela monitorização
periódica prevista.
Relativamente aos fatores ambientais ruído, resíduos e qualidade do ar foram identificados os
impactes negativos decorrentes quer da fase de construção quer da fase de exploração que são
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 759 (Proc. 510721)
Projeto da “Fábrica de Papel da FORTISSUE”
maio de 2013

Página 60 de 100

Parecer Final da Comissão de Avaliação

considerados minimizáveis pela implementação das medidas propostas e dos planos de monitorização
aprovados.
No âmbito da avaliação efetuada ao fator ambiental património, da realização de pesquisa documental
orientada para uma área com um raio de 1km, foram identificados 7 ocorrências patrimoniais, e apesar
da prospeção arqueológica realizada quer na área de incidência direta quer na área de incidência
indireta, não ter revelado qualquer ocorrência patrimonial, salienta-se o facto de haver registo no EIA
de limitações derivadas de zonas de visibilidade reduzida e zonas de visibilidade nula dada a presença de
vegetação no terreno. Atendendo a que a situação verificada pela CA, em visita ao local, apresenta um
terreno já limpo de vegetação e com terraplanagem efetuada, o que inviabiliza o cumprimento da
medida de minimização preconizada pelo EIA, e que merecia concordância, considera-se ser necessária
uma nova medida, em substituição da indicada no EIA, conforme elemento a entregar previamente ao
licenciamento e condicionante de modo a salvaguardar eventuais ocorrências que não foram possíveis
avaliar pelas condições de visibilidade limitada aquando da elaboração do EIA.
A análise realizada no âmbito do licenciamento ambiental aos elementos apresentados, revelou,
para vários aspetos ambientais relevantes em função das atividades desenvolvidas, que o funcionamento
da instalação prevê, de acordo com o processo produtivo apresentado, a utilização de algumas das
técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para as atividades desenvolvidas,
sendo certo que uma avaliação mais pormenorizada será levada a cabo em sede de análise de processo
de licenciamento ambiental, considerando-se relevante definir medidas de minimização em sede de AIA
que garantam a aplicação das melhores MTD’s.
Salienta-se o facto de o Proponente ter sido questionado quanto ao facto de na visita da CA ter sido
possível constatar que o terreno já se encontrava todo desmatado, para além de se observaram duas
máquinas e alguns trabalhadores a executarem trabalhos, nomeadamente, a colocar um muro gabião ao
longo da estrada e do terreno. O representante do proponente informou, no que respeita ao muro
gabião em execução, que corresponde a uma intervenção da Câmara Municipal de Viana do Castelo na
construção do arruamento que vai servir quer o lote da Fortissue quer os lotes que serão criados para
norte do terreno da Fortissue, que o arruamento tem o seu desenvolvimento a uma cota superior à dos
terrenos dos lotes industriais e que o suporte da plataforma foi feito com recurso ao muro gabião nos
termos do projeto elaborado e aprovado, que as máquinas presentes em obra são da empresa
adjudicatária da execução do novo arruamento e, naturalmente, estão ao serviço da obra em curso, de
responsabilidade da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
No que respeita à desmatação, informou que o ―interior do terreno já estava desmatado e continha um
amplo depósito de inertes e detritos conforme aliás é referido no EIA (ver foto no documento Anexos
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página VI.3-3). E que a desmatação feita na zona de periferia do terreno foi realizado perante a ameaça
de propagação de incêndio que se aproximou do lote da Fortissue e tinha possibilidade de atingir esta
área. Por mera precaução foi feita então a limpeza das zonas mais próxima dos extremos do lote
criando assim definitivamente as condições para a impossibilidade de propagação de incêndio do tipo
florestal. Sendo que as terras procedente dos trabalhos realizados pela CMVC para a implantação do
muro foram espalhadas no terreno de forma a criarem a sua plataforma de trabalho‖.
Todavia, a CA considerou que este cenário de obra comprometeu a realização de uma avaliação de
impacte ambiental completa do projeto, nomeadamente, nos fatores ambientais património e paisagem,
pelo que a avaliação de impactes ambientais ficou comprometida pela prematura implementação de
ações no terreno, estando ainda a decorrer o processo de AIA o que justifica as condicionantes e
elementos a apresentar em sede de licenciamento. De igual forma, esta situação irá ser objeto de uma
comunicação à IGAMAOT, pela Autoridade de AIA.
Face ao exposto ao longo do presente parecer final e, tendo em consideração que, na globalidade,
houve impactes negativos, decorrentes da fase de início de obra que já ocorreram, importa assegurar a
implementação das medidas de minimização e dos planos de monitorização ajustados a esta realidade,
com particular destaque para as referências apresentadas no parecer da autarquia, que a CA considerou
deverem constituir condicionante e elementos a esclarecer em fase prévia ao licenciamento.
Deste modo, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto da ―Fábrica de Papel da
FORTISSUE‖, condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização
expressas no EIA e aceites pela CA e às demais consideradas de conveniente implementação no decurso
da realização do projeto, à implementação dos planos de monitorização apresentados, bem como à
entrega, previamente ao licenciamento e para validação pela Autoridade de AIA, dos elementos que
seguidamente se listam.

Condicionantes:
1. Reajustamento do projeto de forma a se conformar com o disposto no artigo 76º do
Regulamento do PDM, devendo obter o respetivo parecer favorável da autarquia, e ao
cumprimento

das

demais

questões

legais

e

regulamentares

aplicáveis

ao

projeto,

designadamente, no que se refere ao cumprimento dos índices urbanísticos previstos no
regulamento do PDM;
2. Realização de uma nova prospeção arqueológica ao terreno já intervencionado, antes da
execução de qualquer nova ação no terreno, de forma a avaliar eventuais níveis arqueológicos
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existentes e afetados pelos trabalhos de limpeza e terraplanagem entretanto efetuados,
propondo, caso se justifique, novas medidas de minimização;
3. Comunicação, prévia, à Autoridade de AIA, quer da data de aprovação do projeto, quer da data
prevista para início da fase de construção.
Elementos a apresentar à Autoridade de AIA, para validação, previamente ao
licenciamento:
1. Apresentação de esclarecimento descritivo e cartográfico, apoiado em documentação
comprovativa, relativa à discrepância de áreas do terreno, tendo em conta o parecer da
autarquia;
2. Apresentação de parecer favorável da autarquia ao Projeto de Integração Paisagística (PIP),
atento ao disposto no artigo 105º do Regulamento do PDM;
3. Apresentação do eventual balanço de terras relativo às ações de projeto para a edificação que
poderão ainda não ter ocorrido (em particular, entre outras, a caixa de enrocamento, as
fundações etc.), assim como de eventuais áreas de empréstimo e de vazadouro a utilizar para
tal finalidade, destacando-se igualmente a necessidade de apresentação de ações de
recuperação das referidas áreas de empréstimo a que se recorrerá;
4. Apresentação de um estudo relativo à utilização de combinação cromática apropriada, por
forma a criar uma textura não contrastante com a envolvente e uma imagem apelativa. Os
resultados deste estudo deverão ser considerados na finalização do projeto arquitetónico;
5. Apresentação dos resultados obtidos na intervenção arqueológica que constitui condicionante
ao projeto, consubstanciados no relatório final da intervenção arqueológica, previamente
aprovado pela tutela, atual DRCN, propondo, caso se justifique, novas medidas de minimização;
6. Apresentação do cálculo das alturas das chaminés associadas às fontes fixas FF1, FF2, FF4 e FF5,
de forma a complementar a informação constante na alínea a) do capítulo 1.8.2.2 do EIA.

Medidas de Minimização (MM):
Fase Prévia à execução das obras
MM R.4- Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de
todas as atividades construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de minimização a
implementar na fase da execução das obras e respetiva calendarização. Assim, o PGA deverá incluir o
Plano de Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de
Acessibilidades e o Plano de Desativação de Estaleiros e Áreas Afetas à Obra, para além de um Sistema
de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no
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processo de concurso da empreitada ou poderá ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da
execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação pelo promotor do projeto. As cláusulas
técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas
as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.

Fase de Construção
Ecologia
- Utilização preferencial dos caminhos pré-existentes na zona do projeto para a movimentação de
pessoas e máquinas, tendo em vista minorar as ocorrências de atropelamento e morte de
pequenos vertebrados e o levantamento de poeiras;
Geologia e Geomorfologia
- Caso haja excedentes de terras sobrantes, estas devem ser, preferencialmente, reutilizadas na
recuperação paisagística das áreas de extração abandonadas e existentes na envolvente do
projeto, ou em outras reutilizações (como sejam, aterros de estradas, obras de construção
civil…), devendo para qualquer um dos efeitos ser cumpridos todos os formalismos legais
aplicáveis. Na eventualidade de não ser possível efetuar estas reutilizações, a seleção das zonas
para depósito das terras sobrantes deve excluir as seguintes áreas:


Áreas do domínio hídrico;



Áreas inundáveis;



Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);



Perímetros de proteção de captações;



Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional
(REN);



Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;



Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;



Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;



Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;



Áreas de ocupação agrícola;



Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;



Zonas de proteção do património.
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- Caso seja necessário recorrer a terras de empréstimo para a execução das obras respeitar os
seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo:
- As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais devidamente autorizados e
licenciados, preferencialmente de locais próximos do ponto de aplicação de modo a minimizar o
transporte;
- As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:


terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;



zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de
captações de água;



áreas classificadas da RAN ou da REN;



áreas classificadas para a conservação da natureza;



outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar espécies de
flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;



locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;



locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;



áreas com ocupação agrícola;



áreas na proximidade de zonas urbanas e/ou turísticas;



zonas de proteção do património.

- Deve-se proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, eventualmente
utilizados no decurso da obra.
Paisagem
- Implementação do Projeto de Integração Paisagística (PIP);
Sócioeconomia
- Promover a contratação de mão de obra local;
- Implementar o programa de divulgação da execução das obras às populações interessadas,
designadamente, à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve
incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva
calendarização e eventuais afetações à população, designadamente em relação às acessibilidades,
serviços e ocupações do subsolo, entre as principais. Este programa deverá, ainda, registar as
eventuais reclamações decorrentes da obra.
Resíduos
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- Todos os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro, mesmo os resíduos urbanos e equiparáveis
serão recolhidos e armazenados seletivamente em recipientes adequados especificamente
destinados para o efeito, com a respetiva identificação pelo código LER, para posterior serem
encaminhamento para destino final adequado, privilegiando sempre a valorização em detrimento
da eliminação;
- Todos os resíduos suscetíveis de gerar efluentes pela ação da percolação das águas pluviais, terão
de ser armazenados em locais cobertos e o pavimento será impermeabilizado e disporá de rede
de drenagem independente, com tanque de retenção de eventuais derrames que possam ocorrer
para posterior condução a tratamento. Os locais de armazenagem deverão ser de acesso
condicionado e com zonas diferenciadas para cada os diferentes tipos de resíduos e armazenados;
- O abastecimento e/ou trasfega de combustíveis, óleos lubrificantes ou outras substâncias perigosas,
apenas poderão ocorrer em zonas devidamente adequadas para o efeito, tendo de ser
pavimentadas, possuir bacia de retenção para precaver possíveis derrames que possam ocorrer e
dotadas de rede de drenagem para encaminhamento a tratamento;
- Devem existir registo que comprovem que os locais de armazenagem de resíduos são
inspecionados diariamente para verificação das condições de armazenagem (estanquicidade do
recipiente, quantitativos armazenadas, etc…), bem como a existência de produtos absorventes
para permitir a limpeza de qualquer produto derramado;
- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e enviados para respetivo
destino final, com base nas guias de acompanhamento de resíduos;
- Conjuntamente com o livro de obra deverá ser efetuado o registo dos dados de RCD, de acordo
com o modelo constante do anexo II do decreto-lei nº 46/2008, de 12 de Março. Deverá ser
promovida a gestão, triagem e acondicionamento seletivo dos RCD, de forma a possibilitar a sua
reutilização em obra. Quando tal não seja possível, deve ser promovido o seu encaminhamento
para operador de gestão licenciado.
Ruído
- Limitar a velocidade de circulação dos veículos;
- As atividades ruidosas deverão realizar-se, sempre que possível, nos dias úteis e no período das
8:00 h às 20:00 h, quando nas proximidades existirem usos sensíveis;
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- Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efetuar atividades ruidosas, com
a autorização do dono de Obra, deverá ser solicitada previamente, à entidade competente
(Câmara Municipal de Viana do Castelo), a respetiva licença especial de ruído;
- Caso a duração das atividades fora do período das 8:00 h às 20:00 h nos dias úteis seja superior a
30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos valores limite de LAeq do ruído
ambiente de 60 dB(A), no período do entardecer, e de 55 dB(A), no período noturno;
- Em caso de realização de atividades ruidosas fora do período referido acima, com duração
superior a 30 dias, deverá ser implementado um plano de monitorização de ruído, tal como
definido no Capítulo VI do EIA;
- Deverão ser selecionados, sempre que possível, técnicas e processos que causem menor ruído e
vibrações;
- As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, por exemplo, à utilização
de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de ar comprimido;
- As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os dispositivos adequados de
proteção contra o ruído (cabine, escape de gases ou outros), de modo a evitar situações de ruído
elevado;
- O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser previamente planeado e
organizado, de forma a minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais mais sensíveis,
afastando aquele tráfego dos aglomerados urbanos.
Qualidade do Ar
- Garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria afetos à construção, de
forma a minimizar a emissão de poluentes para a atmosfera;
- Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis;
- Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra;
- Limitar a velocidade de circulação dos veículos nos acessos e na área afeta à obra.
Fase de Exploração
Resíduos
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- Os resíduos produzidos deverão ser recolhidos seletivamente e armazenados temporariamente em
recipientes adequados para o efeito, com a devida identificação do código LER respetivo, devendo
a identificação ser indelével e permanente e no caso dos resíduos perigosos deverão estar
indicadas as características que conferem perigosidade ao resíduo;
- Os reservatórios/recipientes utilizados na armazenagem dos resíduos devem estar em boas
condições, não apresentando sinais de enferrujamento severo ou exibindo sinais de deterioração,
defeitos estruturais, ou fugas;
- Na armazenagem de óleos usados ou outros resíduos do mesmo género, os reservatórios/
recipientes deverão estar colocados dentro de bacia de contenção, a qual deverá possuir, pelo
menos, 50% da capacidade máxima do recipiente e encontrar-se em local devidamente coberto.
No caso de mais de um recipiente, a bacia de contenção deve ter 110% da capacidade de
armazenagem do maior reservatório ou 25% da capacidade total dos reservatórios colocados
dentro da bacia, consoante o que for maior;
- Deverão existir na instalação meios de contenção de pequenos derrames líquidos, designadamente
kits absorventes especiais e/ou areia, quando o derrame é muito pequeno. Os kits absorventes
evitam que o derrame se alastre e absorvem todo o produto derramado, eventualmente com
ajuda de adição de areia. Quer os absorventes, quer a areia utilizada devem ser em seguida
encaminhados para destino autorizado para esse tipo de resíduos;
- Os locais de armazenagem temporária de resíduos inflamáveis ou facilmente inflamáveis deverão ser
dotados de extintores e/ou outros meios de combate a incêndios. Estes meios deverão ser
devidamente dimensionados, devendo ser considerados os quantitativos máximos de resíduos
desta tipologia armazenados, bem como as características de construção do local. Nos locais de
armazenagem e respetivos acessos devem ostentar avisos relativos à proibição de fumar, atear
fogo ou utilizar equipamentos suscetíveis de provocar faíscas ou calor;
- Assegurar a adequada ventilação do local de armazenagem temporária de resíduos, de forma a
impedir a acumulação de gases em concentrações suscetíveis de causar danos para a saúde
humana e para o ambiente;
- Implementação de um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), que garanta a correta triagem, o
armazenamento e o destino final adequado, promovendo o reaproveitamento, reutilização e a
valorização em detrimento da eliminação.
Recursos Hídricos
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MM R72- Deverão ser minimizados os consumos de água, através da implementação de boas práticas
de manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água, de modo a evitar
fugas;
MM R.73- Os trabalhadores deverão ser sensibilizados para a racionalização dos consumos de água
nas diversas atividades desenvolvidas.
Qualidade do Ar
- Implementação do programa de monitorização das emissões gasosas.
Sócioeconomia
- Implementação do Plano de Comunicação incluído no Plano de Monitorização da Sócioeconomia;
- Recorrer a mão-de-obra local, sempre que possível;
Licença Ambiental
- Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) listadas no documento de referência para o setor
– 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.
Fase de Desativação:
Ruído
- Implementação do programa de monitorização do ruído e das medidas que se impuserem como
necessárias.
Resíduos
- Implementação de um plano de gestão de resíduos a integrar no documento ―Regras Ambientais na
Fase de Desativação‖, a ser exigido ao Empreiteiro, que dará resposta integral aos requisitos legais
aplicáveis neste domínio, sendo recomendado a adoção e implementação das medidas de minimização
propostas para a fase de construção, já que é expectável que as ações que irão ter lugar sejam de
natureza similar.
Sócioeconomia
- Implementação do Plano de Comunicação incluído no Plano de Monitorização da Sócioeconomia.
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A Presidente da Comissão de Avaliação

(Maria João Pessoa)
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ANEXOS
PEDIDO ELEMENTOS ADICIONAIS;
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE;
RELATÓRIO DE VISITA 04.04.2013;
PEDIDO ESCLARECIMENTO PROPONENTE FAX DE 10.04.2013;
PARECER CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO;
PARECER DO INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS;
PARECER DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE;
ESCLARECIMENTO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE (CORREIO ELETRÓNICO DE 16/05/2013)
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO.
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Pedido elementos adicionais
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Declaração de conformidade
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Relatório de visita 04.04.2013
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Pedido esclarecimento proponente fax de 10.04.2013
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Parecer Câmara Municipal de Viana do Castelo
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Parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
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Parecer da Agência Portuguesa do Ambiente
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Esclarecimento do representante do proponente (correio eletrónico de 16/05/2013)
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Planta de localização do projeto
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