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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em epígrafe, relativo a um projeto de execução, foi remetido pela
Direção Regional de Economia do Norte para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N), que se constitui como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005, de 8 de novembro (regime jurídico de AIA – RJAIA).
O projeto, designado “Ampliação 2012 – Aumento da capacidade de fusão da TESCO”, cujo proponente
é a empresa TESCO – Componentes para Automóveis, Lda., tem enquadramento no ponto 13
“Qualquer alteração, modificação ou ampliação de projectos incluídos no anexo I ou incluídos no anexo II já
autorizados e executados ou em execução que possam ter impactes negativos importantes no ambiente
(alteração, modificação ou ampliação não incluída no anexo I)”, do anexo II do citado diploma, e é referente
a uma unidade industrial dedicada ao fabrico de componentes e acessórios para automóveis, que integra
a atividade de fusão de alumínio (Al), abrangida pelo regime jurídico de AIA, mais concretamente pelo
ponto 4, alínea d), do anexo II do RJAIA, referente a “Fusão, incluindo ligas de metais não ferrosos, excluindo
os metais preciosos, incluindo produtos de recuperação (afinação, moldagem em fundição, etc.)”, cuja
capacidade instalada seja ≥ 20 t/dia outros metais, que não Pb (Chumbo) ou Cd (Cádmio), caso do Al
(caso geral).
O projeto de ampliação envolve o aumento da área fabril, dentro do perímetro da empresa, passando a
área coberta de 7.253 m2 para 12.282 m2, com um aumento da capacidade instalada para fusão de
alumínio (de 52,8 t/dia para 141,6 t/dia), que se concretiza através da instalação de fornos de fusão
similares aos que existem atualmente na empresa e equipamentos de maquinagem.

De acordo com o disposto no ponto 1 do artigo n.º 9 do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA, que
preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão:
– Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), ao abrigo da alínea d);
– Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N),
conforme disposto no n.º 6 do artigo 1º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte
Ambiental (RCAIA);
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– Direção Regional de Economia do Norte (DRE-Norte), na qualidade de entidade licenciadora
do projeto, conforme disposto no n.º 8 do artigo 1º do RCAIA; e
– Agência Portuguesa do Ambiente (Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental –
DGLA), de acordo com o estipulado no n.º 9 do artigo 1º do RCAIA.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está representada na CA pela Sra. Eng.ª Ana Paula Rodrigues
e Ana Paula Trindade (DGLA), e pela Sra. Eng.ª Maria João Magalhães (ARH-N), a DRC-N pelo Sr. Dr.
Pedro Faria e a DRE-N pelo Sr. Eng.º Moreira da Silva.
A CCDR-N está representada na CA, para além da Sra. Eng.ª Andreia Duborjal Cabral, que preside à
Comissão, pelos técnicos Sra. Arqt.ª Alexandra Duborjal Cabral, Sr. Arqt.º Alexandre Basto, Sra. Eng.ª
Joana Freitas, Sr. Eng.º Luís Santos, Sra. Eng.ª Maria João Pessoa, Sra. Eng.ª Maria Manuel Figueiredo, Sr.
Eng.º Miguel Catarino, Sra. Dr.ª Rita Ramos e Sr. Dr. Rui Fonseca.
Tendo em consideração que não são expectáveis impactes sobre elementos de património cultural de
qualquer índole, entendeu a DRC-N não existirem razões para que continuasse a integrar a CA.

Dando cumprimento ao disposto na alínea f) 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 pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos
estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexos II e III da Portaria
n.º 330/2001, de 2 de abril.

Tendo em consideração que o procedimento teve início a 28 de dezembro de 2012, a apreciação da
conformidade do EIA teria de ocorrer até ao dia 7 de fevereiro de 2013. No entanto, e ao abrigo do
ponto 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da
conformidade do EIA, através da solicitação de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao
presente parecer) no dia 29 de janeiro de 2013, tendo decorrido 21 dias úteis do prazo estipulado.
Os elementos mencionados foram recebidos a 9 de abril de 2013, pelo que a data limite para avaliação
de conformidade passou para o dia 19 de abril de 2013 e a data de conclusão do procedimento para dia
29 de agosto de 2013.
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Verificando-se que o Aditamento ao EIA preenchia genericamente os requisitos solicitados, foi emitida,
no dia 19 de abril de 2013, a Declaração de Conformidade do EIA, que foi remetida à Direção Regional
de Economia do Norte (em anexo).
No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
(CMVNF) que, até à data de elaboração do presente parecer, não prestou resposta.
A CA, representada por Eng.ª Andreia Duborjal Cabral, Arqta. Pais. Alexandra Duborjal Cabral e Arqto.
Alexandre Basto, efetuou uma visita ao local no dia 20 de maio de 2013, tendo sido acompanhada por
representantes da unidade industrial e respetivos consultores.
Nesta visita ao projeto foi possível constatar, tal como referido no EIA, que a ampliação, incluindo
aumento de instalações, tinha já sido concretizada, estando o estabelecimento industrial em pleno
funcionamento.
Tal constatação foi comunicada à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território (IGAMAOT), nos termos do disposto no ponto 1 do artigo 36º do RJAIA
(ofício em anexo).
A Consulta do Público decorreu entre os dias 6 de maio e 3 de junho de 2013, num total de 21 dias
úteis de consulta. Durante este período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão,
reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.
A taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 7.º do
RJAIA, 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.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Tal como referido anteriormente, o projeto em avaliação refere-se à ampliação da TESCO –
Componentes para Automóveis, Lda., e envolve o aumento da área fabril, dentro do perímetro da
empresa, passando a área coberta de 7.253 m2 para 12.282 m2, com um aumento da capacidade instalada
para fusão de alumínio (de 52,8 t/dia para 141,6 t/dia), que se concretiza através da instalação de fornos
de fusão similares aos que existem atualmente na empresa e equipamentos de maquinagem.
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A “Ampliação 2012 – Aumento da capacidade de fusão da TESCO” encontra-se em fase de execução,
com a construção do módulo fabril já realizado, bem como alguns dos equipamentos já instalados e em
fase de laboração.
A entidade coordenadora do licenciamento do projeto é a Direção Regional de Economia do Norte.
A unidade industrial em estudo localiza-se na freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão
(ver planta de localização em anexo), e está inserida numa zona industrial (zona industrial de Sam) de
média dimensão e que se encontra em expansão. Os quadrantes sul e oeste estão totalmente
intervencionados, encontrando-se atualmente ocupados por instalações industriais e rodovias. A norte e
a este, a TESCO encontra-se limitada por áreas florestais. Na envolvente da zona industrial,
nomeadamente a este e a norte, identificam-se aglomerados populacionais, com zonas de comércio e
serviços. Encontram-se também, um pouco por toda a área, campos de cultivo, nomeadamente no vale
do rio Ave e ao longo das principais linhas de água da região.
Toda a área é servida pela rede rodoviária nacional, EN14, A3 e A7 e ainda pela rede rodoviária
municipal EM1459, EM1460 e EM572-1, sendo ainda provida por uma densa rede de vias de acesso às
áreas industriais e zonas habitacionais.
A instalação em apreço funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, das 00H de segunda-feira às 24H
de domingo. Anualmente, o período de paragem é de aproximadamente 15 dias uteis. O número de
funcionários atual é de 247. Com a concretização da ampliação, prevê-se a contratação de mais 63
colaboradores.
O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pelo CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria
Metalomecânica, no período compreendido entre setembro e dezembro de 2012.

Antecedentes
De acordo com o descrito no EIA, a história da TESCO inicia-se em 1993, instalando-se num pequeno
armazém na Trofa, onde implantou uma linha de produção para componentes de motores. Entretanto,
foi-se desenvolvendo e integrando novas linhas produtivas até ocupar um total de 8 pequenos armazéns
fisicamente separados. Para fazer face a estas circunstâncias, que levantavam alguns constrangimentos e
não permitiam a otimização do layout produtivo e da eficiência dos processos, limitando o crescimento
da empresa, em 2008 a TESCO construiu novas instalações na zona industrial de Sam, em Ribeirão,
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concelho de Vila Nova de Famalicão, passando a ocupar uma área coberta de 7.285 m2, implantada num
terreno de 34.000 m2.
Em 2011, a TESCO realizou uma ampliação com o objetivo de aumentar a sua capacidade produtiva. O
projeto contemplou a inclusão de 5 novos equipamentos na área de fundição e a construção de um
armazém ao lado da nave industrial para armazenamento de produto acabado. Com a ampliação, a
capacidade de fusão de ligas de alumínio passou de 17,4 t/dia para 52,8 t/dia e as áreas ocupadas
passaram a ser de 7.253 m2 de área coberta, 6.252 m2 de área impermeabilizada não coberta, num total
de 34.000 m2. Esta ampliação foi sujeita a procedimento de AIA, do qual resultou uma Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida em 14 de março de 2011, e ao regime de
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), do qual resultou a Licença Ambiental
n.º 399/2011, de 28 de março de 2011. A licença para o exercício da atividade industrial foi emitida em 1
de julho de 2011.

Descrição Sumária do Projeto
A TESCO ocupa atualmente uma área total de 34.000 m2, dos quais correspondem 7.253 m2 a área
coberta (sendo 5.170 m2 correspondente ao módulo fabril e a restante área ao módulo administrativo)
e 6.252 m2 a área impermeabilizada não coberta (correspondendo aos arruamentos). Restam assim
20.495 m2 de área não coberta nem impermeabilizada, a qual é ocupada por parque de estacionamento,
zonas verdes e recinto desportivo.
Com o projeto “Ampliação 2012 – Aumento da capacidade de fusão da TESCO” foi construído um
módulo fabril com 5.029 m2, dentro do perímetro atual, aumentando a área coberta para 12.282 m2 e
diminuindo a área não coberta nem impermeabilizada para 15.466 m2. A área impermeabilizada não
coberta mantém-se em 6.252 m2.
O novo módulo fabril é contíguo ao edifício fabril existente, o qual é constituído por dois módulos (um
destinado às atividades fabris e outro às áreas administrativas e sociais), aos quais se ligam pequenos
módulos que acolhem as infraestruturas e um outro módulo para armazenamento de produto acabado.
A estrutura do novo módulo é similar à dos módulos fabris existentes, caracterizando-se genericamente
por uma estrutura resistente mista, com perfis metálicos, sobretudo no suporte da cobertura, e com a
maioria dos pilares em betão armado. É revestido por painéis metálicos com isolamento térmico e
acústico no interior, quer na cobertura, quer nas três fachadas que o separam do exterior. A parte
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inferior das fachadas é composta por alvenaria de blocos de betão com face à vista. Tanto a cobertura
como as fachadas dispõem de vãos translúcidos que permitem a iluminação natural do espaço interior.
Os arruamentos internos circundantes são em piso asfaltado, os estacionamentos para veículos ligeiros
e veículos pesados em piso composto por grelhas de arrelvamento pré-fabricadas em betão que
impermeabilizam apenas 60% do pavimento, dispõem de espaços verdes de enquadramento e de um
recinto desportivo ao ar livre com o piso em relva.
As atividades de construção do referido módulo fabril estão genericamente a seguir descritas: a)
montagem do estaleiro e respetivas infraestruturas; montagem das redes provisórias de infraestruturas;
b) estabilidade que incluiu: movimentação de terras (incluindo decapagem ou remoção de terra vegetal,
escavação, aterro, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e regularização e compactação
superficial); fundações; superestrutura; c) estrutura metálica e serralharias; d) pavimentos; e)
impermeabilização e drenagem; f) alvenarias; g) cantarias; h) revestimentos; i) carpintarias; j) pinturas; k)
redes (abastecimento de águas, águas residuais e incêndio); l) diversos/arranjos exteriores; m)
equipamento sanitário; n) revestimento de tetos.
Tal como referido no EIA, a construção foi realizada com base em boas práticas ambientais, destacandose as seguintes medidas:
– a área usada para estaleiro localizou-se dentro do perímetro industrial;
– foi realizada a rega dos arruamentos internos usados pelos veículos de transporte de materiais
de e para a obra;
– sempre que possível, foi reposto o solo removido;
– os consumos de água foram realizados a partir das fontes de abastecimento da TESCO;
– o consumo de energia elétrica foi realizado a partir das fontes de abastecimento da TESCO; foi
também usado gasóleo em equipamentos;
– ao nível das instalações sanitárias, foram instalados WCs químicos, sob a responsabilidade do
empreiteiro da obra;
– o armazenamento dos produtos-químicos usados na obra foi realizada em locais específicos para
o efeito, salvaguardando a contaminação do meio natural;
– o armazenamento dos resíduos gerados na obra foi realizado em locais específicos para o efeito,
salvaguardando a contaminação do meio natural;
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– foi realizada a separação dos resíduos gerados na obra e estes foram enviados para entidades
licenciadas, tal como sintetizado no quadro seguinte:
Resíduos

Código LER

Quantidade gerada

Operador

Plástico

170203

17 m3

José Pinheiro Costa, Lda.

Papel e cartão

191201

13 m3

José Pinheiro Costa, Lda.

Misturas Betuminosas

170302

36,5 t

Bezerras, Lda.

Metais

170407

6 m3

Mistura de resíduos de
construção e demolição

170904

0,36 t

José Pinheiro Costa, Lda.
Valor RIB

O projeto Ampliação 2012 não inclui alterações ao processo produtivo atual, mas apenas um aumento
da capacidade instalada de fusão de alumínio. Este aumento da capacidade produtiva concretiza-se pela
construção de um novo módulo fabril para a instalação de fornos de fusão similares aos que existem
atualmente na empresa e equipamentos de maquinagem. Inclui as atividades a seguir listadas:
– substituição de uma máquina e forno de fusão de alumínio (DCM, Die Casting Machine) de 125 t
por uma de 500 t nas instalações já existentes (já realizada);
– ampliação, por construção (já realizada) de novo módulo fabril com 5.029 m2, com os seguintes
equipamentos:
- 4 máquinas e fornos de fusão de alumínio (DCM) de 660 t e 1 máquina e forno de fusão de
alumínio (DCM) de 1.400 t, que utilizarão como combustível o gás natural (foi instalada e está
em funcionamento uma das máquinas de 660 t);
- linha APD (já instalada e em funcionamento) que envolve a instalação de: 5 máquinas de
maquinagem (Máquinas de Controlo Numérico Computorizadas, CNC), que utilizam emulsões de
corte; 1 processo de lavagem por imersão em tinas de água (volume de 50 l), para remoção de
gorduras (que acompanham as peças maquinadas nas CNC’s); e processos de montagem
envolvendo operações de inserção de pinos e estanquicidade (ar/ar);
- linha AP2/3, similar à anterior, mas destina-se a peças de tamanho diferente, e envolve a
instalação de: 5 máquinas de maquinagem CNC’s, que utilizam emulsões de corte; 1 processo
de lavagem por imersão em tinas de água (volume de 50 l), para remoção de gorduras (que
acompanham as peças maquinadas nas CNC’s); e processos de montagem envolvendo
operações de inserção de pinos e estanquicidade (ar/ar);
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- linha PX CH/FH (projeto “PX” – peça cylinder head (CH) e peça front housing (FH)) que
envolve a instalação de 6 células de trabalho, cada uma com os seguintes equipamentos (já
instalada e em funcionamento): 1 torno; 3 máquinas de maquinagem CNC’s que utilizam
emulsões de corte;
- linha HITACHI que envolve a instalação de: 4 máquinas de maquinagem CNC’s que utilizam
emulsões de corte;
- equipamentos de acabamentos;
- linha de impregnação;
– instalação de mais 1 transformador de energia (já instalado e em funcionamento);
– instalação de mais 1 torre de refrigeração, com instalação de 2 tanques de 25 m3 de capacidade,
enterrados (um para água quente e outro para armazenamento de água fria), com paredes
impermeabilizadas e forrados a aço inox (já instalada, mas ainda não entrou em funcionamento);
– aumento das áreas sociais, incluindo casas de banho (já realizado e em funcionamento);
– aumento da capacidade do sistema de tratamento Vacudest com a instalação de um equipamento
de maior capacidade, em substituição de um dos dois atualmente existentes;
– aumento da área de armazenamento de resíduos com a criação de uma área coberta,
impermeabilizada e vedada de 45 m2 (já realizado e operacional);
– instalação de um compressor, com um secador de ar comprimido e um reservatório (RAC) de
2.000 l de capacidade total e uma pressão de serviço de 10 bar. No mesmo espaço será instalado
o compressor de suporte às instalações atuais (já realizado e em funcionamento).
De seguida descreve-se o processo produtivo da TESCO que enquadra as alterações da Ampliação 2012
– Aumento da capacidade de fusão da TESCO.
O processo produtivo da TESCO assenta basicamente em dois grandes sectores tecnológicos, a
fundição injetada e a maquinagem. Destaca-se ainda uma fase denominada acabamento de peças que está
localizada no sector de fundição. A inspeção de qualidade permite obter o registo final das peças
aprovadas e que são expedidas para os clientes.
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Etapa do processo
produtivo
Receção e
armazenamento

Descrição
O processo produtivo inicia-se com a receção do alumínio em forma de lingote, o qual
é submetido a um controlo de inspeção de forma a garantir a sua qualidade e
conformidade. O alumínio rejeitado é devolvido ao fornecedor.
Nesta fase, os lingotes de alumínio são introduzidos e fundidos em fornos que utilizam
o gás natural como combustível para elevação da temperatura do alumínio em barra,
até à sua fusão, atingindo temperaturas de aproximadamente 600º C.
A cada forno está associada uma máquina de injeção, onde a liga de alumínio fundida é
seguidamente injetada sob pressão no interior da cavidade de uma moldação metálica,
processando-se a solidificação sob ação dessa mesma pressão.
Para efetuar uma injeção, um cadinho refratário retira do forno uma quantidade de liga
de alumínio e despeja-a à frente do pistão da máquina de injetar. Quando a liga chega à
entrada do molde, o pistão aumenta de velocidade, provocando rapidamente o
enchimento do molde, razão pela qual esta fase se designa de “fase de enchimento''.

Fundição injetada

O enchimento do molde que se encontra aproximadamente a 200º C deve ser
efetuado o mais rapidamente possível para evitar o arrefecimento prematuro da liga,
mas deve ser suficientemente lento para permitir a total expulsão do ar do interior do
molde através dos orifícios de ventilação.
Quando o molde se encontra cheio, a liga encontra-se já perto da sua temperatura de
solidificação, e ao pistão é aplicado um súbito aumento de pressão com o objetivo de
compactar a liga que solidifica sujeita a essa pressão. Esta fase denomina-se por “fase
de compactação'' e a pressão aplicada ao pistão nesta fase é muito elevada; as
máquinas são mesmo classificadas pela força que são capazes de aplicar nesta fase,
sendo, na terminologia usada na TESCO, tipicamente de 125 a 1.400 toneladas-força.
De referir que uma parte dos resíduos de alumínio são recuperados e reintroduzidos
na produção.
Após a fundição e o arrefecimento natural dos componentes injetados, estes passam
para o sector do acabamento, onde sofrem operações de rebarbagem, projeção de
granalha (granalhagem), escareamento, entre outras, com vista ao melhoramento da
superfície e do aspeto visual dos componentes.

Acabamentos

Numa fase inicial, efetua-se o acabamento manual, numa mesa de trabalho, com
recurso a limas adequadas à eliminação de pequenas rebarbas e picos de alumínio
provenientes do processo de fundição. De seguida, é efetuado o escareamento, que na
prática se traduz num processo de furação destinado à abertura de um furo cilíndrico
nas peças pré-furadas, recorrendo a máquinas de escareamento.
No âmbito dos acabamentos inclui-se também o processo de granalhagem efetuado
através de uma máquina de projeção de granalha para remoção das rebarbas da peça
melhorando o aspeto visual dos componentes.
Recorre-se igualmente a lixadeiras para retirar alguns picos de alumínio provocados no
processo de fundição após o corte dos gitos.

Maquinagem

Inspeção de qualidade

Após a fase do acabamento, as peças são encaminhadas para o sector da maquinagem,
fase em que o controlo de qualidade é muito rigoroso de modo a cumprir com todas
as especificações do cliente, quer em termos dimensionais quer em termos visuais. As
operações mais comuns nesta etapa do processo consistem em: furar, roscar, fresar e
tornear. Para tal, recorre-se a equipamentos robotizados e dispositivos de fixação
especiais. É nesta fase, que são montados os acessórios aos componentes, caso estes o
necessitem.
Nesta etapa as peças são inspecionadas visualmente e, em diversos casos,
dimensionalmente, a 100% com a finalidade de “filtrar” componentes que não estejam
em conformidade com as especificações exigidas pelo cliente.
É também realizado o teste de estanquicidade aos componentes que assim o exigem,
submetendo estes às especificações pretendidas pelos clientes.
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Etapa do processo
produtivo

Descrição

Embalagem e expedição

Por último, é efetuada a embalagem das peças produzidas, de acordo com o definido
pelo cliente (contentores ou caixas individualizadas), devidamente identificadas, para
cada tipo de componente, seguindo-se a sua expedição para o cliente.

Fluxograma geral do processo produtivo (Fonte: EIA)

A matéria-prima transformável é o alumínio em lingote, sendo também utilizadas matérias subsidiárias,
nomeadamente granalha de zinco e óleos. Os subprodutos gerados na instalação (gitos e peças não
conformes) são reintroduzidos nos fornos de fundição. As matérias-primas e subsidiárias consumidas na
TESCO em 2011 são apresentadas no quadro seguinte.

Nome

Local de
armazenamento

Alumínio ADC 12
Alumínio ADC 12
Alumínio HD2
Granalha de zinco
Desmoldante SAFETY LUBE 7264
Desmoldante ANTILOEWA (ANTI SOLDER WAX)
Fluxo Coveral GR 2410
Fluxo Coveral OR 1
Óleo ANVOL WG 46
Óleo ENERGOL GR-XP220
Óleo p/ BOMBA DE VACUO V-30

Fundição
Fundição
Fundição
Armazém Geral
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos

Local de Utilização

Consumo
2011 (t)

Fundição
Fundição
Fundição
Acabamento
Fundição
Fundição
Fundição
Fundição
Fundição
Fundição
Fundição

147,00
1.040,00
1.312,00
2,98
18,20
0,05
3,18
1,50
1,18
0,83
0,04
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Nome
Cimento refratário CAPFLOW 1750FF
Massa Crisolflow
Óleo PISTÃO AP-270
Óleo HIDRAULICO - ENERGOL HLP HM46
Óleo RENOCLEAN SMC
Óleo RENEP 102 VG 68
Óleo RATAK 6220 P
Óleo ECOCOOL AD 1144
Óleo ECOCOOL MS 335 BF
Óleo ECOCOOL AD AC
Óleo HYSPIN AWS 32
Álcool desnaturado
VELNET - SOLNET
Rotrivel U –White W
ROST OFF PLUS
ARGON 50
ARGON C15
Inibidor incrustações Kurita T-6720
Controlo microbiológico EQ B91
EQ BOX 13
Desengordurante DTL Derco Active
BP PETROLEO

Local de
armazenamento

Local de Utilização

Consumo
2011 (t)

Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos
Armazém dos Óleos

Fundição
Fundição
Fundição
Fundição/ Maquinagem
Maquinagem
Maquinagem
Maquinagem
Maquinagem
Maquinagem
Maquinagem
Maquinagem
Inspecção
Fundição
Fundição
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Torre Refrigeração
Torre Refrigeração
Torre Refrigeração
Lavagem pavimentos
Geral

0,05
0,05
2,20
1,60
0,18
1,03
1,60
0,15
1,60
0,10
0,10
1,20
0,033
0,013
0,05
0,19
0,07
0,43
0,13
0,65
2,33
0,62

Consumo
previsional
2012 (t)
0,05
0,05
2,24
1,63
0,18
1,05
1,63
0,15
1,63
0,10
0,10
1,22
0,030
0,007
0,05
0,19
0,07
0,43
0,13
0,66
2,38
0,64

Com a Ampliação 2012, as matérias-primas e subsidiárias serão as mesmas, prevendo-se um aumento
dos consumos de cerca de 70%.
O EIA refere ainda que as áreas de armazenamento não irão sofrer ampliações com a presente
ampliação, uma vez que as quantidades compradas de matérias-primas e subsidiárias vão aumentar, no
entanto, as quantidades armazenadas vão manter-se, prevendo-se, contudo, maior rotatividade de
materiais.
Tendo por base a previsão das quantidades máximas armazenadas de produtos perigosos, com a
Ampliação 2012 a TESCO não se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho,
relativo à prevenção e controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias
perigosas.

Em termos de consumo de energia, a TESCO utiliza energia elétrica e energia térmica a partir da queima
de gás natural. O gás natural é recebido através da rede e a energia elétrica é recebida em média tensão,
existindo um posto de transformação com 1.250 kVA de potência instalada. Em quantidades muito
baixas é também consumido gás propano, em garrafas de 11 kg.
A TESCO tem em curso um Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia (ARCE), válido para o
período de 2011 a 2016 (OP472-PREN), elaborado no âmbito do Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de
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abril, que estabelece o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE). Estão, por isso,
em curso as seguintes medidas de racionalização dos consumos de energia: plano de deteção de fugas de
ar comprimido, implementação de sistema de gestão técnica de energia, substituição de campânulas,
alteração no sistema de iluminação, instalação de variadores de frequência e a implementação de tubos
solares. Estas medidas permitem reduzir em 6 anos 86,4 tep de consumo de energia e 200,2 t de CO2.

3. APRECIAÇÃO DO PROJETO
A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais, 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.
No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como
fundamentais.

3.1. Geologia e Geomorfologia
Caracterização da situação de referência
O EIA refere que a metodologia de trabalho incluiu, numa fase inicial, a recolha da principal bibliografia
referente à geologia regional, que permitiu realizar o enquadramento do ponto de vista geológico, assim
como a análise de toda a informação referente ao projeto.
O reconhecimento efetuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e caracterização
das fácies litológicas que afloram no local e para a avaliação das características estruturais do substrato
metassedimentar que aflora na área afeta ao projeto.
A área em estudo encontra-se representada na Carta Militar de Portugal, na escala 1/25 000, na sua
Folha n.º 97 – Trofa (Santo Tirso).
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Geologia
De acordo com o EIA, a área em estudo insere-se nos terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI), que
corresponde a uma das unidades mais importantes do Maciço Hespérico. Esta área encontra-se
cartografada à escala 1/50 000 na Folha 9-A (Póvoa do Varzim).
O substrato aflorante na zona em estudo representa terrenos de idade silúrica e corresponde
essencialmente a xistos, que podem ocorrer em faixas de xistos amplitosos com direção NNO-SSE,
com inclinação predominante para este, e grauvaques, que se apresentam numa extensa mancha de
direção aproximadamente NO-SE e inclinam 75º a 90º para SO ou NE.
É referido que foi possível verificar, em vários taludes aflorantes, a ocorrência de duas famílias principais
de diáclases que originam a fragmentação do substrato metamórfico. É nos xistos e grauvaques que a
atual unidade industrial se encontra implementada, correspondendo a uma rocha fina, de cor cinzenta
clara, podendo aparecer superficialmente oxidada. Para oriente, o substrato silúrico foi metamorfizado
devido à instalação da mancha granítica a NE (granito do Minho). Formou-se uma orla de metamorfismo
constituída por corneanas, e xistos (luzentes, andaluzíticos e granatíferos).
Pontualmente podem ocorrer filões de quartzo que apresentam a orientação preferencial de NNO-SSE
mas, no entanto, para norte esta direção varia.
Ao longo do rio Ave, e das principais ribeiras que se desenvolvem na região, ocorrem depósitos de
terraços dos quais é difícil encontrar evidências à superfície devido à crescente ocupação da superfície
na região. No entanto, os depósitos cartografados, que se encontram mais próximos, localizam-se na
margem oposta do rio Ave. Nas zonas de talvegue, associadas a linhas de água com alguma
representatividade, poderão ocorrer aluviões atuais, sendo nestes terrenos que, grande parte das vezes,
se encontram os campos agricultados. É o caso das margens do rio Ave e dos ribeiros de Fradelos (a
oeste) e do Beleco (a este).

Sismicidade e Neotectónica
Da análise de cartas de previsão sísmica que constam do Regulamento de Segurança e Ações para
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) – Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio de 1983, o EIA
conclui que o local em estudo se insere numa zona com grande estabilidade tectónica e um risco
sísmico reduzido a baixo, ou seja, está localizado numa das regiões mais estáveis de Portugal
Continental.
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O EIA refere que, com base na Carta Neotectónica de Portugal, o local em estudo se situa para oeste
de uma grande estrutura regional provável, com orientação NNO-SSE e inclinação desconhecida, que
poderá apresentar movimentação ativa vertical, a qual não aparece evidenciada no terreno. Considerase, no entanto, que esta análise carecia de maior explicitação, uma vez que pelo extrato da Carta
Neotectónica apresentado, constata-se a existência de outras falhas ativas na região.

Geomorfologia
Segundo o EIA, as formas de relevo que ocorrem na região, encontram-se fortemente condicionadas
pelo substrato rochoso que é essencialmente de natureza metamórfica. No entanto, associado a linhas
de água, poderão ocorrer formações aluvionares e outros depósitos recentes.
A área afeta ao projeto, situada numa área de cotas que se aproximam dos 30 m de altitude, encontrase integrada numa área de relevo suave a moderado com zonas de talvegue pouco encaixadas e
vertentes pouco acidentadas.
De uma forma geral, as cotas mais elevadas são atingidas para norte da área em estudo, sendo nessa
direção que o terreno se apresenta mais acidentado e onde ocorre o vértice geodésico Moinho de
Vento que atinge os 143 m de altitude. As zonas de talvegue, que ocorrem um pouco por toda a área,
registam, cotas com valores mais baixos, formando vales com direções que variam segundo os azimutes
NE-SO a N-S, com zonas de talvegue menores nas vertentes que se dispõem com direções
sensivelmente perpendiculares às referidas.
A rede de drenagem, que abrange todo o substrato geológico em análise, resume-se à existência de
linhas de água, das quais parte apresenta carácter temporário e que fluem para linhas de água de ordem
superior que, por sua vez, culminam no rio Ave, que apresenta uma zona de vale aberto ao atravessar
os metassedimentos, de direção aproximadamente E-O e torna-se mais sinuoso, para ocidente, ao
atravessar as formações graníticas.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Segundo o EIA, não foram identificados impactes para a fase de exploração, uma vez que o
funcionamento da unidade industrial não é passível de afetar os fatores ambientais em questão.
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Relativamente à fase de desativação, o EIA refere que, neste momento, e face à ausência dos elementos
necessários que permitam uma caracterização adequada das ações a implementar, não se prevê a
ocorrência de quaisquer impactes que possam, de forma negativa ou mesmo, positiva, vir a afetar os
fatores ambientais em análise. A adoção de quaisquer medidas durante esta fase será no sentido de,
sempre que possível, repor as condições iniciais existentes antes da implementação desta unidade
industrial. Contudo, é referido na página 36 do EIA que “está também definido na Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) favorável, emitida em 14 de março de 2011, que a TESCO, previamente à
desativação da unidade industrial, tem de apresentar à Autoridade de AIA, para aprovação, o Plano de
Gestão Ambiental específico para a fase de desativação”, pelo que se considera que através desse plano
serão salvaguardados os eventuais impactes gerados na fase de desativação.

Medidas de minimização
O EIA refere que os impactes ambientais ocorreram na fase de construção, pelo que não se
identificaram medidas de mitigação para o projeto em estudo.

Conclusão
Segundo o EIA, e de acordo com o atestado na visita da CA ao local, o projeto encontra-se em fase de
execução, com a construção do módulo fabril já realizado, bem como alguns dos equipamentos já
instalados e em fase de laboração.
Assim, considera-se que a caracterização da situação de referência efetuada é adequada ao projeto em
causa e que efetivamente não se identificam impactes para a fase de exploração.
Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais “Geologia e
Geomorfologia” para o Projeto da “Ampliação 2012 – Aumento da Capacidade de Fusão da TESCO”.

3.2. Hidrogeologia e Recursos Hídricos Superficiais
Atualmente, o abastecimento de água à empresa é garantido de três formas distintas:
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1. Drenagem e armazenamento num tanque de 300 m3 de águas pluviais, que são utilizadas nos
sanitários e urinóis, rega de espaços verdes e como reserva de combate a incêndios;
2. Captação subterrânea titulada pela Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos
A02668/2009-RH2.1198.A, à qual se encontra associado um tanque de armazenamento com a
capacidade de 25 m3. A água desta captação é utilizada no processo industrial, nomeadamente
para compensação de perdas do sistema de arrefecimento, lavagem de moldes da fundição,
testes de estanquicidade e preparação de emulsões;
3. Rede municipal de abastecimento público para as finalidades que requerem garantia de qualidade
de água e como alternativa às restantes fontes de abastecimento.
Com a “Ampliação 2012”, estudo prevê um aumento de 20% de consumo de água da rede e 40% do
consumo de água do furo, passando para os 5.980 m3/ano, dentro do limite definido pela Autorização de
Utilização dos Recursos Hídricos, que é de 6.400 m3/ano.
Relativamente às águas residuais domésticas e industriais, o EIA refere que as mesmas são encaminhadas
para a rede do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave. Esta situação mantém-se, com a
“Ampliação 2012”.

Caracterização da situação de referência
O local em estudo enquadra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Ave, limitada a Norte pela Bacia
Hidrográfica do Rio Cávado, a Oriente pela Bacia Hidrográfica do Rio Douro e a Sul pela Bacia
Hidrográfica do Rio Leça.
Na área em estudo o relevo é suave e moderado, sendo que toda a zona se encontra fortemente
artificializada, devido à implantação de fábricas, armazéns, habitações e estradas.
Do ponto de vista da produtividade aquífera, a área em estudo situa-se no Maciço Antigo e apresenta
valores relativamente baixos.
Na envolvente da área em estudo, está cartografada uma rede de linhas de água bastante expressiva. Na
proximidade da instalação existe uma linha de água de carácter temporário que foi encaminhada ao
longo do perímetro da unidade industrial, para junto do limite do terreno, tendo sido esta intervenção
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já contemplada nos estudos anteriores, aquando de intervenções precedentes. O projeto de ampliação
objeto deste estudo, não contempla qualquer tipo de intervenção em linhas de água.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Durante a fase de exploração, os impactes mais significativos, para o descritor Recursos Hídricos,
podem resultar do seguinte:
– aumento do consumo de água da captação subterrânea e consequente afetação da
disponibilidade hídrica subterrânea;
– derrames acidentais com possível afetação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos;
– aumento da quantidade de resíduos produzidos, que ficarão armazenados temporariamente a
aguardar o encaminhamento adequado, poderão causar impacte na qualidade das águas
superficiais;
– fatores acidentais decorrentes dos riscos associados à movimentação e funcionamento de
veículos, máquinas, tais como, a entrada de compostos químicos nas águas de superfície, podendo
levar à alteração da sua qualidade.

Medidas de minimização
Para a fase de exploração, são propostas as seguinte medidas de minimização:
– utilização de produtos biodegradáveis na manutenção dos espaços verdes;
– pavimentos fabris impermeabilizados com rezinas epóxi nas áreas de armazenamento de
produtos químicos e resíduos;
– implementação de um sistema de proteção da rede de drenagem de águas pluviais em caso de
derrames acidentais;
– existência de sistemas (tanques) de retenção de derrames nas áreas de armazenamento de
produtos químicos, resíduos, incluindo emulsões oleosas;
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– tratamento das águas residuais geradas no processo produtivo no sistema Vacudest, e descarga
no SIDVA;
– encaminhamento das águas residuais resultantes das áreas sociais para o coletor do SIDVA;
– ações de formação e sensibilização dos colaboradores no âmbito do Sistema de Gestão
Ambiental certificado;
– existência e implementação de meios e procedimentos de resposta a emergências;
– sistema individual de drenagem de águas pluviais;
– implementação de medidas que permitam a recolha e utilização de águas pluviais, ou mesmo
águas que resultem do próprio processo produtivo, de modo a reduzir o consumo de água
subterrânea;
– no período de estiagem, utilizar com moderação a água do furo, reduzindo para valores
sustentáveis o caudal extraído.

Monitorização
No que respeita às águas subterrâneas, o estudo prevê um plano de monitorização qualitativa e
quantitativa no furo da própria empresa, durante um período de 3 anos. Se durante este período não se
verificarem alterações significativas dos parâmetros avaliados, é proposta a suspensão deste plano de
monitorização.
Em relação às águas superficiais, o estudo propõe a monitorização em dois pontos distintos, uma a
montante e outro a jusante da empresa, na linha de água de carácter torrencial que passa ao longo do
limite da unidade industrial.
Para além destes, será mantida a monitorização do volume de água da rede pública consumido, assim
como monitorização qualitativa e quantitativa das águas residuais descarregadas no coletor do SIDVA.

Conclusão
Todos os impactes identificados no que respeita ao descritor recursos hídricos, são classificados como
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pouco significativos.
Face ao exposto, emite-se parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização
anteriormente preconizadas. A possibilidade de alteração dos planos de monitorização, nomeadamente
a suspensão ao fim de três anos nos termos previstos no estudo para o caso das águas subterrâneas,
deverá ser sujeita a parecer favorável prévio da entidade competente.

3.3. Componente Ecológica – Fauna e Flora
Caracterização da situação de referência
O EIA refere que a área do projeto não se sobrepõe a nenhuma área protegida classificada como
sensível, conforme definido no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 97/2005, de 8 de novembro (Áreas Classificadas, Sítios da Rede Natura 2000).
Definiu como área de estudo a área de implantação da unidade industrial acrescida de uma área
envolvente de 30 metros de largura nos setores norte e este, apresentando a sua delimitação sobre
imagem aérea. Não se incluíram os quadrantes oeste e sul por se tratar de um espaço profundamente
intervencionado, ocupado por áreas industriais.
No aditamento entregue em fase posterior apresentou uma imagem aérea com a delimitação da área de
estudo e das unidades/tipos de vegetação identificadas, mas a uma escala inadequada, que não permite a
leitura e conhecimento mais rigorosos do território que se pretendia obter.
Apresentou a metodologia adotada para deteção, identificação e caracterização das espécies da fauna e
da flora e vegetação, referindo a realização de trabalho de campo e o inventário das espécies faunísticas,
apresentado em documento anexo, com indicação dos seus estatutos de conservação e proteção.
Identificou áreas florestadas na envolvente mais afastada a norte e este, dominadas por pinheiro-bravo e
eucalipto, com condições para a possível ocorrência de algumas das espécies animais listadas nos vários
grupos faunísticos, oferecendo refúgio e disponibilidade alimentar.
Para essa área de estudo mais alargada foram registadas 100 espécies de vertebrados com ocorrência
possível ou confirmada, algumas das quais com estatuto de conservação e listadas em diretivas e
convenções (alguns endemismos ibéricos e espécies vulneráveis).
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Em relação à flora e vegetação o estudo refere a realização de inventários florísticos, na sequência da
identificação das unidades de vegetação, apresentando em aditamento posterior uma lista sintética da
flora, apenas com a indicação do nome científico das espécies e respetivas famílias, revelando-se
incompleta e pouco informativa.
Identificou uma área florestal na zona a norte e nascente da área envolvente, com ocorrência de
pinheiro-bravo e eucalipto e de algumas espécies indicadoras da regeneração recente do coberto vegetal
autóctone que, no entanto, não constam do catálogo da flora.
Na zona norte da faixa de estudo refere a presença de áreas incultas com vegetação herbácea e ruderal.
Referindo que não foram identificadas espécies com valor conservacionista, informa que ocorrem a
norte e nascente da área envolvente três espécies exóticas invasoras, constantes da lista de espécies
referida (acácias e erva-das-pampas).
Também no aditamento solicitado apresenta fotos das unidades de vegetação que, desejavelmente,
deveriam revelar aspetos mais específicos e relevantes, designadamente as áreas ocupadas por espécies
indicadoras da regeneração do coberto vegetal autóctone e as áreas afetadas pelas espécies invasoras
referidas no estudo, cuja localização cabia identificar na cartografia, a escala maior.
Concluiu que a área de estudo incluída no perímetro industrial, face às suas características, não
apresenta valor particular para os vários grupos da fauna estudados e apresenta um valor reduzido em
termos de conservação da flora e vegetação.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
O EIA considera que os impactes do projeto, já implementado, sobre a fauna e flora, decorrerão do
aumento da circulação de veículos pesados de transporte de matérias-primas e de automóveis dos
funcionários e da deslocação de pessoas e materiais na área do projeto e sua envolvente, cujos efeitos
se farão sentir na degradação da qualidade do habitat pelo aumento da perturbação, pelos poluentes e
poeiras emitidos e pelo aumento do risco de contaminação ambiental.
Classifica estes impactes como negativos, diretos, de magnitude reduzida, prováveis, permanentes,
reversíveis e locais, mas pouco significativos, atendendo ao seu carácter localizado e à sua reduzida
expressão.
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Medidas de minimização
Como medida de mitigação o EIA apenas recomenda a vigilância da ocorrência, na zona envolvente
próxima, de plantas exóticas de carácter invasor, tendo em vista evitar a sua instalação na área do
projeto.
Esta análise afigura-se ajustada face aos elementos produzidos na fase da caracterização da situação de
referência.

Conclusão
Tendo em atenção as características do projeto, as características biofísicas e de ocupação do espaço da
área de estudo e a importância relativa dos sistemas ecológicos em presença, afigura-se não serem
expectáveis alterações significativas na situação de referência, no que respeita às espécies da flora e da
fauna naturais ocorrentes na área de estudo.
Face ao exposto, entende-se que o EIA reúne condições para emissão de parecer favorável, no que
concerne ao presente descritor, condicionada a:
– implementação de medidas de vigilância da ocorrência na zona envolvente próxima da área do
projeto das plantas exóticas de carácter invasor identificadas, tendo em vista evitar a sua
instalação no interior do perímetro da unidade industrial, com recolonização dos espaços verdes
existentes;
– apresentação à Autoridade de AIA, previamente à vistoria para a Licença de Exploração
Industrial, dos comprovativos das diligências realizadas para a execução da faixa de
descontinuidade do combustível florestal, na periferia da unidade industrial, em cumprimento do
expresso no artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, republicado pelo DecretoLei nº 17/2009, de 14 de janeiro e de acordo com as características definidas no Plano Municipal
de Defesa Floresta Contra Incêndios (PMDCFI) de Vila Nova de Famalicão.

3.4. Sócio-Economia
Tal como referido, a unidade industrial TESCO localiza-se na zona industrial de Sam, de média dimensão
e que se encontra em expansão, Lugar dos Salgueirinhos, pertencente à freguesia de Ribeirão, concelho
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de Vila Nova de Famalicão e distrito de Braga.
A freguesia de Ribeirão localiza-se no limite sul do concelho. Faz fronteira com Lousado, Esmeriz,
Vilarinho das Cambas e Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão, e com Bougado (S. Martinho)
e Bougado (São Santiago), do concelho da Trofa.

Caracterização da situação de referência
A caracterização da situação de referência ao nível da sócio-economia baseou-se na descrição de fatores
que podem ser afetados pelo projeto, designadamente população, emprego, estrutura económica,
infraestruturas sociais e viárias.
O EIA focalizou-se a nível do concelho de Vila Nova de Famalicão, concretizando à freguesia de Ribeirão
quando haja elementos.
Como principal base de trabalho foram utilizados dados do Instituto Nacional de Estatística (INE),
nomeadamente os dados de dezembro de 2010 publicados no Anuário Estatístico da Região Norte de
2011, bem como os dados do recenseamento geral da população e habitação em 2001 e os resultados
provisórios de 2011.
Salienta-se da informação estatística, que na área regista-se um leque alargado de atividades industriais,
com um elevado número de fábricas e armazéns destinados aos mais variados fins. Ao longo das linhas
de água estendem-se campos de cultivo aproveitando os terrenos mais férteis o que confere
características rurais à envolvente, apesar da industrialização bem patente na região.
A área associada à TESCO encontra-se rodeada por um conjunto de pequenas povoações com a
densidade habitacional mais marcada a E e a NE. As principais zonas habitacionais são Bragadela,
Regadas, Ribeirão, São e Carvalha (estas últimas a SW e S da área). O edificado habitacional é
constituído, sobretudo, por habitações unifamiliares com pequenos jardins, hortas e algumas quintas.
Trata-se de uma urbanização de tamanho considerável. Junto aos aglomerados populacionais há zonas de
comércio e serviços e é ainda possível encontrar, um pouco por toda a área, campos de cultivo,
nomeadamente no vale do rio Ave e ao longo das principais linhas de água da região. Toda a área
encontra-se coberta por uma rede de vias de acesso com tráfego intenso.
O EIA mais informa que a fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes
para veículos automóveis onde se enquadra a atividade da TESCO (CAE 29320), não constituindo uma
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das áreas de atividade com maior número de estabelecimentos no concelho (8 empresas), nem sendo a
atividade que emprega mais pessoas (1208 pessoas), contribuiu em 4% para o volume de negócios do
município de Vila Nova de Famalicão, no que respeita à indústria transformadora.
O período de funcionamento da TESCO é de 24 horas por dia e 7 dias por semana, das 00H de
segunda-feira às 24H de domingo, nos turnos apresentados no EIA. Anualmente, o período de paragem
é de aproximadamente 15 dias uteis. O número de funcionários atual é de cerca de 247. Com o projeto
Ampliação 2012 – Aumento da capacidade de fusão da TESCO o regime de funcionamento será o
mesmo, prevendo-se a contratação de 63 colaboradores.

Identificação e avaliação de impactes
Fase de Implementação
Uma vez que a construção do módulo fabril já se encontra realizado, bem como alguns dos
equipamentos já instalados e em fase de laboração, restando apenas a instalação progressiva dos
restantes equipamentos previstos no projeto Ampliação 2012, o EIA não apresentou informação para
esta fase, que se considera não passível de avaliação de impactes ambientais.

Fase de Funcionamento
Identificam-se os impactes que a seguir se descrevem.
– reforço das exportações nacionais, uma vez que a ampliação em estudo contribuirá para as
exportações do País. Dado que a produção da TESCO é integralmente destinada à exportação de
componentes automóveis de última geração, este projeto contribuirá, desde modo, para o
desenvolvimento da economia do País e reforçará a posição de primazia da indústria
transformadora em Vila Nova de Famalicão, que assume 49% do volume de faturação do
concelho. Esta situação representa um impacte positivo, permanente, indireto, reversível e muito
significativo;
– aumento do número de postos de trabalho do concelho, uma vez que a ampliação irá implicar a
contratação de 63 pessoas a acrescer aos colaboradores atuais da unidade (a unidade emprega
atualmente um total de 247 pessoas). O aumento do número de trabalhadores envolvidos no
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projeto representa um impacte positivo e direto sobre o emprego local. A presença desta
unidade no concelho de Vila Nova de Famalicão permite, deste modo, que a taxa de desemprego
não aumente (o desemprego em Vila Nova de Famalicão assume 3,7% do desemprego na região
Norte) e permitirá que a percentagem de população ativa seja maior. Em simultâneo reforça a
percentagem da população afeta à indústria (50,7%,), reforçando a indústria transformadora como
a segunda atividade que emprega mais pessoas em Vila Nova de Famalicão (aproximadamente
metade das pessoas estão empregadas na indústria transformadora). Acresce referir a
potencialidade do projeto no que se refere à formação de colaboradores e fornecedores em
processos de gestão de qualidade atualizados e na atratividade de capitais externos. Considera-se
assim que o impacte sobre o emprego deste projeto é positivo, permanente, direto, reversível e
significativo;
– aumento da circulação diária de veículos, uma vez que a ampliação implicará um aumento diário
da circulação de veículos ligeiros e pesados associados ao transporte de mercadorias e
funcionários, prevendo-se um aumento em 70% nos veículos pesados (que na fase anterior à
ampliação é 38 veículos pesados por mês) e de 50% nos veículos ligeiros (atualmente circulam 200
veículos ligeiros por dia) distribuídos pelos horários de funcionamento da unidade industrial. Face
à rede viária da envolvente, esta alteração não será suficiente para produzir efeitos importantes na
fluidez do tráfego, pelo que se considera um impacte pouco significativo, permanente, direto e
reversível;
– diminuição da qualidade de vida da população afetada com a exploração da unidade industrial
resultando em impactes negativos sobre o meio natural, identificados nos diversos fatores
ambientais do EIA, que se poderão refletir também na qualidade de vida da população mais
próxima. A duração, efeito, reversibilidade e significância estão diretamente relacionados com os
recetores ambientais em estudo. No que se refere a este item, e devido à área envolvente incluir
zonas habitacionais (embora não muito próximas), podendo provocar maiores reações por parte
da população, sendo este impacte negativo, permanente, direto, irreversível e pouco significativo;
– incremento de riscos ambientais uma vez que a TESCO representa um foco potencial de
situações de emergência, tais como incêndios, explosões e contaminações do meio natural,
considerando-se este impacte ambiental, negativo, incerto, permanente, direto, irreversível e
pouco significativo.
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Medidas de Minimização
No que se refere aos impactes identificados no EIA para este descritor, concorda-se com a seguinte
medida de mitigação:
– ME22. Serão atendidas e investigadas eventuais queixas de moradores locais, de modo a
resolver com a maior brevidade possível, as possíveis situações de incomodidade.
Contudo, considera-se importante acrescentar as seguintes medidas de minimização:
– implementação do Plano de Comunicação apresentado no Aditamento ao EIA o qual deverá ser
complementado com um Livro de Registos a disponibilizar na Junta de Freguesia para garantir que
todos os registos de eventuais queixas relacionadas com possíveis situações de incomodidade
sejam devidamente acompanhadas e resolvidas;
– inclusão do Plano de Comunicação e das medidas de minimização no Plano de Gestão
Ambiental da unidade industrial.

Conclusão
Do exposto, e de acordo com o apresentado no EIA deste projeto e respetivo Aditamento, emite-se
parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização
propostos e aprovados pela CA.

3.5. Ordenamento do Território e Uso do Solo
Caracterização da situação de referência
Tal como referido, o Projeto em avaliação consiste na “Ampliação 2012 – Aumento de Capacidade de
Fusão” a implementar no interior do atual recinto do estabelecimento industrial que se encontra em
funcionamento, situado na freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão.
O complexo industrial é essencialmente constituído por um edifício principal – módulo unidade fabril e
módulo de serviços administrativos e sociais –, um edifício destinado a armazém e um conjunto de
pequenas edificações associadas a infraestruturas. Possui uma rede viária interna com arruamentos
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asfaltados e com áreas de estacionamento para veículos ligeiros, pavimentadas com grelhas de
arrelvamento. Todo o complexo está envolvido por uma área verde de enquadramento. Também os
espaços livres estão devidamente ajardinados, contando com um recinto relvado para atividades
desportivas.
O presente projeto prevê a ampliação da unidade fabril. Trata-se de uma segunda ampliação, tendo a
primeira ocorrido em 2011.
Ocupando um terreno com 34.000m2 de área, as instalações da TESCO têm vindo a sofrer sucessivas
ampliações, sendo que a presente implica o aumento da área de construção coberta para os 12.282m2.
As edificações encontram-se licenciadas.

Uso do Solo
Trata-se de um estabelecimento industrial existente e em plena atividade. O solo que ocupa encontra-se
intervencionado em toda a sua extensão com vias, construções e espaços ajardinados, desconhecendose o uso anterior à intervenção. Toda a parcela se encontra vedada, sendo clara a diferenciação com as
propriedades contíguas e com o espaço público.

Ordenamento do Território
1) Plano Diretor Municipal (PDM)
As intervenções incidem na área do concelho de Vila Nova de Famalicão. Além do PDM, vigoram para a
área o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Ave e o Plano Regional de Ordenamento Florestal – PROF do
Baixo-Minho, não sendo a análise de conformidade com os últimos do âmbito do presente descritor.
O PDM de Vila Nova de Famalicão mantém-se tal como foi ratificado e publicado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 82/94, de 16 de setembro. Como anteriormente analisado, de acordo com o
disposto no Regulamento do PDM (RPDM), em áreas integradas em Espaço Industrial o regime de
licenciamento de unidades industriais é remetido para a legislação vigente. São impostas condições de
compatibilidade, de implantação, o cumprimento de índices urbanísticos e condições de enquadramento,
ambientais e de expansão.
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Quanto à compatibilidade de uso industrial, o mesmo está garantido, uma vez que se trata de um
terreno integralmente inserido na categoria denominada Espaços Industriais.
As condições de compatibilidade, de implantação, de enquadramento e ambientais a que se refere o
RPDM, incluem-se no âmbito da presente AIA, distribuídos pelos diversos descritores.
Além destas condições, em caso de indústrias implantadas em edifício de uso exclusivo, como é o caso
em apreço, nos artigos 29.º a 31.º, o regulamento enumera um conjunto de condições que se prendem
com a conservação e promoção de revestimento arbóreo, condições para expansão e de tratamento de
resíduos (matéria de âmbito de um outro descritor).
Analisado o projeto, verifica-se que se mantêm as condições impostas, anteriormente alvo de
verificação.
No que respeita ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos, impõe o PDM de VN Famalicão:
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Relativamente ao uso, foi já verificada a sua compatibilidade por se tratar de espaço destinado à
implantação da atividade industrial.
Do ponto de vista da configuração tipológica, o edifício assume-se como próprio para a atividade
industrial.
Relativamente ao estacionamento disponível, o RPDM aplica os valores da Portaria n.º 1182/92, de 22 de
dezembro. De acordo com este diploma, o estabelecimento deverá contar com um lugar de
estacionamento por cada 150 m2 de área bruta de construção. Conforme a planta apresentada, o
estabelecimento da TESCO conta com 110 lugares para veículos ligeiros e 16 para pesados. Para uma
área bruta de 12.282 m2, a requerente está obrigada à disponibilização de 82 lugares de estacionamento
público. Valor que não cumpre. No entanto, comungando da opinião manifestada pela autarquia, tendo
em atenção o tipo de utilização, a dimensão da edificação e ainda a relação das características funcionais
do estabelecimento e a área de construção, a exigência de mais lugares de estacionamento é excessiva,
não se reconhecendo no local a necessidade de tal quantidade de lugares.
Em relação ao índice de implantação, o PDM prevê 0,6 como o máximo de implantação da área do lote,
sendo que, embora não especificada esta área no EIA, este coeficiente se mantém consideravelmente
abaixo do limite admissível. Em face do até aqui exposto, considera-se haver conformidade com o PDM
vigente.

2) Integração Urbanística
As instalações da TESCO encontram-se integradas numa zona industrial onde se encontram localizados
diversos estabelecimentos industriais e de armazenagem, alguns de dimensões relevantes. Trata-se de
um local pré-definido no Plano Diretor Municipal, destinado a alojar estabelecimentos industriais. Está
servido por um acesso à EN 14 – Avenida da Indústria – e, através desta, às autoestradas.
O presente estudo não se debruça sobre a questão das acessibilidades. No entanto, da verificação no
local, aparentemente, esta ligação apresenta condições com margem suficiente para suportar o
acréscimo de tráfego que o aumento de capacidade de potência acarreta.
Dadas as reconhecidas dificuldades daquela estrada nacional em servir o conjunto dos aglomerados de
Ribeirão e Trofa, está prevista, encontrando-se presentemente em fase de estudo, uma nova ligação à
rede viária principal, atual e futura, a norte de Ribeirão.
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Em termos tipológicos, trata-se de um edifício com características próprias para a atividade a que se
destina, bem implantado no local, com margem para expansões futuras e dotado de excelentes
condições funcionais, com rede viária própria e espaço exterior qualificado. Estabelece uma boa relação
com a via de acesso.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
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 intervencionado em toda a área do
estabelecimento. Apresenta-se, portanto, consideravelmente diferente do solo natural, com perda
parcial (porque nem toda a área é impermeabilizada), mas significativa, da sua capacidade de uso original.
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.
Em relação à fase de desativação, o EIA não indica quaisquer impactes, já que a ampliação em causa está
calculada para um prazo demasiado alargado para permitir a avaliação dos impactes com a sua
demolição.

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 que o espaço que ocupa está destinado ao
uso industrial e a ser ocupado com estabelecimentos industriais, a ampliação efetuada vem acentuar o
carácter de zona industrial do local em que se insere, pelo que considera o EIA que, neste descritor, o
impacte é positivo, permanente, direto, reversível e pouco significativo, dispensando, portanto, medidas
de minimização de impactes.
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Medidas de minimização
No ponto 5.1.2.2 do presente EIA, é apresentado um conjunto de medidas de minimização de impactes
sobre o uso do solo, as quais se considera adequadas às características do projeto. 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.

Conclusão
Em face do exposto, considerando que os impactes do projeto, quando existentes, ou quando negativos,
são considerados como pouco significativos e de magnitude reduzida, do ponto de vista do
ordenamento do território e do uso do solo, não se veem inconvenientes no seu licenciamento, pelo
que se entende ser de emitir parecer favorável ao Projeto da “Ampliação 2012 – Aumento da
Capacidade de Fusão da Tesco”, do ponto de vista do presente descritor, condicionado ao
cumprimento das medidas de minimização preconizadas, devendo o Município verificar o cumprimento
das demais questões legais e regulamentares aplicáveis, designadamente dos instrumento de gestão
territorial vigentes na área do projeto.

3.6. Qualidade do Ar
Caracterização da situação de referência
A caracterização da situação de referência para análise da qualidade do ar foi efetuada através da análise
dos dados e Índices da Qualidade do ar da Aglomeração de Vale do Ave para o ano de 2011, uma vez
que a área em estudo se insere na mesma.
Foi também efetuada uma avaliação individualizada dos dados recolhidos na estação de Santo Tirso, uma
vez que esta é a estação de monitorização mais próxima da zona de implantação da TESCO.
Os dados apresentados mostram que na Aglomeração Vale do Ave a maior parte dos dias apresenta um
índice de qualidade do ar bom.
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Identificação e avaliação de impactes ambientais
Foram identificados os impactes na qualidade do ar apenas na fase de exploração, nomeadamente o
acréscimo de emissões de poluentes, decorrentes da instalação de uma nova fonte fixa associada à
fundição de alumínio e do aumento do tráfego. Acresce ainda o aumento da carga de gases refrigerantes
com efeito de estufa resultante da instalação de um secador de ar comprimido.
Relativamente à fonte fixa a instalar, FF3, esta irá cumprir com os aspetos construtivos previstos pela
legislação.
Considera-se que as emissões para a atmosfera decorrentes da instalação da nova fonte fixa FF3, e a
potencial degradação da qualidade do ar associada, constituem um impacte negativo, permanente,
direto, reversível e significativo.
No que diz respeito ao secador de ar comprimido (R404A), à semelhança dos já existentes na
instalação, este será alvo de manutenções, a cargo de uma empresa com técnicos qualificados para as
intervenções necessárias, ao abrigo da legislação aplicável. Desta forma, este impacte é considerado
negativo, permanente, direto, reversível e pouco significativo.
Relativamente ao eventual aumento de tráfego, e considerando que o projeto se insere numa zona
industrial, o impacte será negativo, permanente, direto, reversível e pouco significativo.
É ainda de referir que, em caso de incêndio, existirá um impacte negativo, temporário, direto,
irreversível e significativo na qualidade do ar local. Contudo, considerando que a TESCO tem
implementado um conjunto de medidas que visam a prevenção da ocorrência de incêndio, ou outras
situações de emergência, e uma rápida atuação, entende-se que a ocorrência de uma situação desta
natureza é pouco provável.
Relativamente à fase de desativação, de acordo com o estudo, não existem elementos necessários que
permitam uma caracterização referente à fase de desativação do projeto, tendo em conta que o projeto
se refere à ampliação de uma unidade fabril para aumento da sua capacidade produtiva. Por outro lado, a
ocorrência desta fase está prevista a um prazo demasiado alargado para que, neste momento, possam
ser previstos eventuais impactes. Assim, neste momento, não se prevê a ocorrência de quaisquer
impactes que possam, de forma negativa ou, mesmo, positiva, vir a afetar este fator ambiental.
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Medidas de minimização
Para a fase de exploração, deverão ser mantidos os procedimentos e metodologias presentemente
adotados com vista a garantir o cumprimento da legislação em vigor neste domínio e a proteção do
meio natural. Destacam-se, entre outras, as seguintes medidas:
– caracterização das emissões gasosas provenientes das fontes fixas existentes na instalação, de
acordo com a legislação aplicável e com o definido na nova Licença Ambiental que venha a ser
emitida;
– manutenção de um plano de manutenção preventiva dos equipamentos de combustão e de
todos os sistemas de exaustão, com verificação periódica do seu bom funcionamento;
– realização de manutenção dos equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa
por técnicos qualificados para o efeito e respetivo encaminhamento das quantidades de
substâncias eventualmente removidas para destinos adequados;
– manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da prevenção de
incêndios.

Plano de monitorização
De acordo com o artigo 19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, os poluentes a monitorizar
deverão ser os que possam estar presentes no efluente e para os quais esteja fixado um Valor Limite de
Emissão (VLE). No seguinte apresentam-se os poluentes, para cada fonte fixa, durante a fase de
exploração da instalação nas novas condições de funcionamento. A seleção dos poluentes tem em conta
a monitorização atualmente levada a cabo nos processos similares.

Código da fonte

Processo Associado

Poluentes a monitorizar

Frequência de
monitorização

Partículas
COV (compostos orgânicos voláteis,
expressos em C)
FF1

Fundição de alumínio

Trienal(*)

NOx (óxidos de azoto, expressos em NO2)
CO (Monóxido de carbono)
SO2 (dióxido de enxofre)
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Código da fonte

Processo Associado

Poluentes a monitorizar

Frequência de
monitorização

Cloro
Metais I, Metais II, Metais III
Dioxinas e Furanos

FF2

Caldeira de
aquecimento de águas
quentes sanitárias

Partículas, COV, NOx, CO e H2S

Trienal(*)

Partículas
COV (compostos orgânicos voláteis,
expressos em C)
NOx (óxidos de azoto, expressos em NO2)
FF3

Fundição de alumínio

CO (Monóxido de carbono)
SO2 (dióxido de enxofre)

Duas vezes por
ano(*)

Cloro
Metais I, Metais II, Metais III
Dioxinas e Furanos
(*) Ou

Gerador de emergência

-

Isento

a periodicidade que vier a ser estabelecida na Licença Ambiental a emitir, após a “Ampliação de 2012”.

A avaliação dos resultados das monitorizações realiza-se com base nos VLE definidos na nova Licença
Ambiental que venha a ser emitida, e as monitorizações deverão ser realizadas com base no definido no
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril (artigo 22.º e n.º 4 do artigo 23º).

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Qualidade do Ar” merece parecer favorável, desde que
salvaguardado o cumprimento das medidas de minimização e do Plano de monitorização previstos neste
parecer.
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3.7. Ambiente Sonoro
Caracterização da situação de referência
No EIA, procederam à caracterização do projeto, sendo que a Tesco insere-se numa zona industrial e o
aumento da capacidade de fusão resulta do aumento do número de equipamentos instalados na unidade
industrial. Na fase de exploração as fontes de ruído são equipamentos produtivos e não produtivos.
Constituem também fontes de ruído a movimentação de veículos ligeiros e pesados na envolvente da
unidade industrial. Com a “Ampliação 2012 – Aumento da capacidade de fusão” serão instalados novos
equipamentos, havendo também lugar à deslocalização de outros existentes.
Procederam à caracterização da situação de referência, através da realização de uma avaliação de ruído
ambiental, em dezembro de 2012. O local escolhido para as medições foi um ponto no perímetro da
unidade industrial, uma vez que não existem recetores sensíveis na envolvente da unidade industrial. O
estudo realizado conduziu a níveis de ruído dentro dos limites estabelecidos pelo Regulamento Geral do
Ruído (RGR) valores inferiores aos limites estabelecidos para zonas não classificadas. No que se refere
ao critério de incomodidade, os valores obtidos no limite da unidade industrial estão dentro dos valores
máximos definidos no RGR.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Foram identificados como impactes ambientais, na fase de exploração, a instalação de novos
equipamentos e a deslocalização de outros existentes, bem como o incremento do número de veículos
ligeiros e pesados que se movimentam nas imediações da unidade industrial, irão resultar num aumento
dos níveis de ruído que se apresentaram na situação de referência. Face à inexistência de recetores
sensíveis na envolvente da unidade industrial, considera-se que o impacte sobre o ambiente sonoro na
fase de exploração será negativo, permanente, direto, reversível e pouco significativo.
Neste momento, para a fase de desativação, não se prevê a ocorrência de quaisquer impactes que
possam, de forma negativa ou, mesmo, positiva, vir a afetar este fator ambiental.

Medidas de minimização
Foram apresentadas medidas de mitigação, identificando-se medidas de controlo dos impactes sobre o
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ambiente sonoro. Estas medidas estão descritas no capítulo 6 do presente parecer.

Plano de monitorização
Está proposto um plano de monitorização, que consiste na realização de medições que permitam
encontrar valores para comparação direta com os valores estabelecidos na legislação em vigor e com os
valores registados na caracterização da situação de referência. Considerando o mesmo local de
amostragem, será realizada uma campanha de medições acústicas após a conclusão da ampliação. Nos
anos seguintes, serão realizadas campanhas de 5 em 5 anos, e sempre que se verifiquem alterações
significativas nas instalações, nos equipamentos ou nos volumes de tráfego. As campanhas deverão
aproveitar as paragens anuais programadas da unidade industrial, no sentido de permitir a caracterização
do ruído residual local.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ambiente Sonoro” merece parecer favorável.

3.8. Resíduos
Caracterização da situação de referência
Todos os resíduos, perigosos e não perigosos, são armazenados numa zona coberta, impermeabilizada e
vedada, com área de 31 m2. Esta área está ligada a uma outra, também coberta e impermeabilizada, de
36 m2 onde são armazenadas as escórias, sendo que ambas as áreas estão dotadas de um sistema de
caleiras ligadas ao depósito de águas residuais com capacidade de 25 m3. Existe ainda uma área de 39 m2
onde são armazenadas as limalhas em contentores.
Os locais de armazenamento temporário dos resíduos irão sofrer uma ampliação, dado que será criada
uma nova área coberta, impermeabilizada e vedada de 45 m2 onde serão armazenados resíduos
perigosos e não perigosos.
Foi caracterizada a situação de referência, sendo que atualmente todos os resíduos produzidos na
TESCO são recolhidos de modo seletivo, codificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos e
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quantificados, tendo sido definida a operação de gestão associada, bem como a forma de
armazenamento temporário na empresa.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
No que se refere à possibilidade de contaminação do meio natural por uma gestão inadequada dos
resíduos por parte das entidades transportadoras e gestoras, no cumprimento da legislação aplicável,
refira-se que só são envolvidas no processo entidades gestoras licenciadas.
Não foram identificados nem avaliados os impactes ambientais para o descritor resíduos durante a fase
de construção, visto esta fase já se encontrar executada.
Durante a fase de exploração, considera-se que a alteração proposta não modifica o âmbito da atual
atividade, pelo que a principal fonte de geração de resíduos é a atividade industrial desenvolvida, sendo
expectável que relativamente à situação atual se verifique um aumento da quantidade de resíduos
gerados de cerca de 70%. Tendo em conta o aumento da quantidade de resíduos e a percentagem
elevada de resíduos perigosos gerados (49%), considera-se que o impacte ambiental é negativo,
permanente, direto, reversível e significativo.
Quanto à possibilidade de contaminação do meio natural em resultado das atividades de
armazenamento e transporte de resíduos no interior e exterior da unidade industrial, como a empresa
dispõe de varias áreas de armazenamento de resíduos com condições ambientalmente adequadas para o
armazenamento temporário de resíduos, consoante a sua tipologia, considera-se que o impacte será
negativo, permanente, direto, reversível e pouco significativo, prevendo-se que possa ser significativo
apenas em caso de acidente/emergência.
Para a fase de desativação, neste momento, não existem os elementos que se consideram necessários
para a caracterização desta fase, tendo em conta que o projeto se refere à ampliação de uma unidade
fabril, com o aumento da sua capacidade produtiva. A ocorrência desta fase está prevista a um prazo
demasiado alargado para que, neste momento, se possa prever os eventuais impactes, no entanto, não
se prevê a ocorrência de quaisquer impactes que possam, de forma negativa ou, mesmo, positiva, vir a
afetar este fator ambiental.
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Medidas de minimização
Para a fase de construção não foram apresentadas medidas de mitigação para o descritor resíduos, visto
esta fase já se encontrar executada.
Para a fase de exploração deverão ser mantidos os procedimentos e metodologias presentemente
adotados, com vista a garantir o cumprimento da legislação em vigor neste domínio e a proteção do
meio natural. Destacam-se, entre outras, as seguintes medidas de mitigação:
– recolha seletiva dos resíduos produzidos e sua codificação de acordo com a Lista Europeia de
Resíduos (LER), estabelecida pela Portaria 209/2004, de 3 de março;
– colocação de contentores específicos para a recolha dos resíduos produzidos, considerando a sua
natureza e quantidade, facilmente manuseáveis, resistentes e estanques;
– entrega dos resíduos produzidos a entidades licenciadas para a sua gestão, privilegiando, sempre
que possível, a sua valorização face à sua eliminação;
– controlo das condições de segurança no transporte dos resíduos para o exterior, nomeadamente
na seleção de transportadores autorizados e da utilização da respetiva Guia de Acompanhamento de
Resíduos;
– ações de formação e sensibilização dos colaboradores no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental
certificado;
– existência e implementação de meios e procedimentos de resposta a emergências.
Para a fase de desativação não foram definidas medidas, visto a sua ocorrência estar prevista para um
prazo demasiado alargado, para que neste momento se possam prever com rigor.

Plano de monitorização
Para a fase de construção não é proposto um programa de monitorização visto esta fase já se encontrar
executada.
Para a monitorização da produção de resíduos na fase de exploração é proposto manter atualizado um
registo mensal das quantidades e tipo de resíduos recolhidos, armazenados, transportados,
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valorizados/eliminados, bem como da respetiva origem e destino final, com identificação da operação
efetuada, conforme estipula a legislação em vigor. Estes registos deverão ser avaliados anualmente, com
o objetivo de comparar as quantidades de resíduos geradas face às previstas no projeto e de comparar a
produção anual de resíduos gerados com a dos anos anteriores de forma a despistar possíveis anomalias
e adotar as necessárias ações corretivas, de certificar o correto encaminhamento dos resíduos e analisar
as não-conformidades ocorridas ao nível da separação dos resíduos e dos derrames ocorridos, de modo
a determinar se foram implementadas ações corretivas e se estas foram eficazes. De acordo com a
evolução poderão ser implementadas medidas adicionais às sugeridas no sentido de minimizar os
impactes ambientais detetados.
O programa de monitorização considera os seguintes parâmetros:
– quantidade dos diferentes resíduos gerados;
– produção específica de resíduos gerados, em toneladas de resíduos por tonelada de produção;
– destino dos resíduos gerados, incluindo designação do operador e da operação de gestão;
– condições de separação dos resíduos, de acordo com a metodologia implementada na
instalação;
– existência de derrames de resíduos para o pavimento e condições de controlo desses derrames.
Considera-se que a monitorização dos parâmetros indicados deve ter uma periodicidade mínima mensal.
As não conformidades detetadas aquando das inspeções ambientais periódicas implementadas na
empresa deverão registadas no Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente.

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

3.9. Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
A pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente (Departamento de Gestão do Licenciamento
Ambiental) no âmbito deste procedimento de AIA, recai sobre o preconizado no Decreto-Lei n.º
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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).
Neste sentido, da análise realizada aos elementos apresentados em sede de AIA, verifica-se que, para
vários aspetos ambientais relevantes em função das atividades desenvolvidas, o projeto em causa
encontra-se, na generalidade, em consonância com o previsto pela adoção das Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD) identificadas no Documento de Referência Reference Document on Best Available
Techniques

in

Smitheries

and

Foundries

(BREF

SF),

disponível

para

consulta

em

http://eippcb.jrc.es/reference/.
Não obstante, deverá o operador manter um acompanhamento contínuo dos avanços tecnológicos e
fazer análises de custo-benefício/eficácia para as MTD que revela não lhe serem aplicáveis por questões
técnicas e/ou económicas e também face a tecnologias emergentes no mercado.
Informa-se também que uma avaliação mais pormenorizada neste âmbito será levada a cabo em sede de
análise do processo de licenciamento ambiental, no sentido de virem a ser estabelecidas, caso se
verifique necessário e em sede de Licenciamento Ambiental, condições de funcionamento
complementares tendo em vista a completa adequação da instalação às disposições dos BREF para os
diferentes descritores ambientais relevantes.

3.10. Parecer da Entidade Coordenadora do Licenciamento (Direção Regional de Economia do Norte)
A Direção Regional de Economia do Norte, na qualidade de entidade coordenadora do licenciamento,
informa de que nada há a opor.

3.11. Pareceres Externos
Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, que, até à data de elaboração do presente parecer, não prestou
resposta.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 804
Projeto “Ampliação 2012 – Aumento da Capacidade de Fusão da TESCO” – Vila Nova de Famalicão
Julho de 2013

39/54

Parecer Final da Comissão de Avaliação

4. 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 6 de maio e o seu final a 3 de junho de 2013.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou
solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA e dos respetivos Aditamentos, considera-se que a informação reunida e
disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Assim, face ao exposto ao longo do presente Parecer Final, e tendo em consideração que os impactes
mais significativos poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de
minimização, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto da “Ampliação 2012 – Aumento
da capacidade de fusão da TESCO”, condicionado:
1) À apresentação à Autoridade de AIA, previamente à vistoria para obtenção de Licença de
Exploração, dos comprovativos das diligências realizadas para a execução da faixa de
descontinuidade do combustível florestal, na periferia da unidade industrial, em cumprimento do
expresso no artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, republicado pelo DecretoLei nº 17/2009, de 14 de janeiro e de acordo com as características definidas no Plano Municipal
de Defesa Floresta Contra Incêndios (PMDCFI) de Vila Nova de Famalicão;
2) Ao integral cumprimento das Medidas de Minimização elencadas no presente Parecer (que
englobam as propostas no EIA e aceites pela CA, e as avançadas pela CA), e às demais,
consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como à
apresentação e implementação dos Planos de Monitorização.
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6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Exploração
MM1 – Utilização de produtos biodegradáveis na manutenção dos espaços verdes.
MM2 – Existência de sistemas (tanques) de retenção de derrames nas áreas de armazenamento de
produtos químicos, resíduos, incluindo emulsões oleosas.
MM3 – Tratamento das águas residuais geradas do processo produtivo no sistema Vacudest, e descarga
no SIDVA no cumprimento das condições impostas na licença de descarga.
MM4 – Ações de formação e sensibilização dos colaboradores no âmbito do Sistema de Gestão
Ambiental certificado.
MM5 – Implementação de medidas que permitam a recolha e utilização de águas pluviais, ou mesmo
águas que resultem do próprio processo produtivo de modo a reduzir o consumo de água subterrânea.
MM6 – Manutenção adequada das áreas verdes existentes, com especial atenção nas zonas de
bordadura.
MM7 – Implementação de medidas de vigilância da ocorrência na zona envolvente próxima da área do
projeto das plantas exóticas de carácter invasor identificadas, tendo em vista evitar a sua instalação no
interior do perímetro da unidade industrial, com recolonização dos espaços verdes existentes.
MM8 – Garantir o atendimento e devida resolução de eventuais reclamações dos moradores locais, de
modo a tentar resolver com a maior brevidade possíveis situações de incomodidade.
MM9 – Manutenção de um plano de manutenção preventiva dos equipamentos de combustão e de
todos os sistemas de exaustão, com verificação periódica do seu bom funcionamento.
MM10 –

Realização de manutenção dos equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de

estufa por técnicos qualificados para o efeito e respetivo encaminhamento das quantidades de
substâncias eventualmente removidas para destinos adequados.
MM11 –

Manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da prevenção de

incêndios.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 804
Projeto “Ampliação 2012 – Aumento da Capacidade de Fusão da TESCO” – Vila Nova de Famalicão
Julho de 2013

41/54

Parecer Final da Comissão de Avaliação

MM12 –

Colocação de contentores específicos para a recolha seletiva dos resíduos produzidos,

considerando a sua natureza e quantidade, facilmente manuseáveis, resistentes e estanques. A
identificação dos resíduos deverá ser efetuada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER),
estabelecida pela Portaria 209/2004, de 3 de Março.
MM13 –

Implementação do Plano de Comunicação (nos termos apresentados no Aditamento ao

EIA), o qual deverá ser complementado com um Livro de Registos (da responsabilidade do proponente),
a disponibilizar na Junta de Freguesia para garantir que todos os registos de eventuais queixas
relacionadas com possíveis situações de incomodidade sejam devidamente acompanhadas e resolvidas.
Os resultados do plano de comunicação terão de ser vertidos num Relatório, a entregar à Autoridade
de AIA, com periodicidade anual e durante a vida útil do projeto, que deverá conter as eventuais
sugestões e/ou pedidos de informação registados, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo
proponente.
MM14 –

Inclusão do Plano de Comunicação e das medidas de minimização no Plano de Gestão

Ambiental da unidade industrial.

Fase de Desativação
MM15 –

Previamente à desativação da unidade industrial, deverá ser apresentado à Autoridade de

AIA, para aprovação, um Plano de Gestão Ambiental específico para aquela fase.

7. MONITORIZAÇÃO
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
regime jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação
que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a
garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as
que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
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A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e
importância, os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os
parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no
cumprimento da legislação em vigor;
– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a
alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das
medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade
do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de
diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos
específicos estipulados.
A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas
também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se
manifestarem eficazes.
Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado
para a fase de exploração são Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, Qualidade do Ar,
Ambiente Sonoro e Resíduos.
Periodicamente deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e principalmente na envolvente do projeto.
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Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum
fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de
imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma
de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos.
A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de
serem revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.

Recursos Hídricos Subterrâneos
Pontos de amostragem
Para o acompanhamento do estado do aquífero deverá ser monitorizado o ponto PA-1 (localização
apresentada na figura seguinte).
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Frequência da amostragem e parâmetros a monitorizar
Na fase de exploração deverão ser realizadas campanhas semestrais nos 3 primeiros anos de
exploração, a realizar nos meses de março e setembro. Ao fim dos 3 anos de monitorização e não
havendo registo de alterações significativas dos parâmetros avaliados, caso pretendam alterar a
frequência de amostragem, deverá ser obtido parecer favorável prévio da entidade competente.
Os parâmetros a monitorizar são:
– os concordantes com o controlo de rotina 1 e controlo de rotina 2, definidas no Anexo II do
Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto (E. Coli, bactérias coliformes, alumínio, amónio, nº de
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colónias a 22º C e a37º C, condutividade, Clostridium perfringens, cor, pH, ferro, manganês,
nitratos, nitritos, oxidabilidade, cheiro, sabor e turvação);
– nível freático;
– temperatura da água;
– sólidos dissolvidos totais.
Deverá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e
acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de
modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas.
Adicionalmente, deverá também ser monitorizado o volume de água captada no furo (PA-1).

Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de
agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de regulamentação que substitua os anteriores.

Métodos de análise
Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar são os constantes no
Anexo IV do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto.

Recursos Hídricos de Superfície
Pontos de amostragem
Os pontos de amostragem devem corresponder a águas de escorrência e às linhas de água principais
mais próximas da área em estudo, considerando os sentidos de drenagem dos cursos de água superficial.
Para o acompanhamento do estado dos recursos hídricos superficiais deverão ser monitorizados os dois
pontos de água identificados na figura seguinte, sendo um deles situado antes da entrada do limite do
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terreno (RHS1) e o outro imediatamente depois do término do limite da propriedade (RHS2) da
TESCO.

Deverá ainda ser mantida a monitorização do volume de água da rede pública consumido, do volume de
água residual industrial descarregada no coletor do SIDVA, bem como dos parâmetros qualitativos
definidos na autorização de descarga.

Frequência da amostragem e parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar são: pH, condutividade, sólidos suspensos totais, CBO5 e CQO.
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Na fase de exploração deverão ser realizadas campanhas semestrais nos dois primeiros anos de
atividade após os trabalhos de ampliação, a realizar nos meses de março e setembro. Após este período
e caso os resultados da monitorização se mantenham estáveis, caso pretendam alterar a frequência de
amostragem, deverá ser obtido parecer favorável prévio da entidade competente.
Deverá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e
acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de
modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas.

Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto,
salvo ocorrendo publicação mais recente de regulamentação que substitua os anteriores. Deverão ser
tidos em conta também os valores obtidos na situação de referência.

Métodos de Análise
Os métodos de análise, a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, são os constantes do
Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

Qualidade do Ar
De acordo com o artigo 19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, os poluentes a monitorizar
deverão ser os que possam estar presentes no efluente e para os quais esteja fixado um Valor Limite de
Emissão (VLE). No quadro seguinte apresentam-se os poluentes, para cada fonte fixa, durante a fase de
exploração da instalação nas novas condições de funcionamento. A seleção dos poluentes tem em conta
a monitorização atualmente levada a cabo nos processos similares.

Código da fonte

Processo Associado

Poluentes a monitorizar

Frequência de
monitorização

FF1

Fundição de alumínio

Partículas

Trienal(*)
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Código da fonte

Processo Associado

Poluentes a monitorizar

Frequência de
monitorização

COV (compostos orgânicos voláteis,
expressos em C)
NOx (óxidos de azoto, expressos em NO2)
CO (Monóxido de carbono)
SO2 (dióxido de enxofre)
Cloro
Metais I, Metais II, Metais III

Duas vezes por
ano(*)

Dioxinas e Furanos

FF2

Caldeira de
aquecimento de águas
quentes sanitárias

Partículas, COV, NOx, CO e H2S

Trienal(*)

Partículas
COV (compostos orgânicos voláteis,
expressos em C)
NOx (óxidos de azoto, expressos em NO2)
FF3

Fundição de alumínio

CO (Monóxido de carbono)
SO2 (dióxido de enxofre)

Duas vezes por
ano(*)

Cloro
Metais I, Metais II, Metais III
Dioxinas e Furanos
(*) Ou

Gerador de emergência

-

Isento

a periodicidade que vier a ser estabelecida na nova Licença Ambiental, a obter pela TESCO, após a “Ampliação de

2012”.

A avaliação dos resultados das monitorizações realizar-se-á com base nos VLE definidos na nova Licença
Ambiental, e as monitorizações deverão ser realizadas com base no definido no Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de abril (artigo 22.º e n.º 4 do artigo 23º).

Ambiente Sonoro
Parâmetros a monitorizar
A monitorização de ruído consistirá na realização de medições que permitam, tendo por base o
Regulamento Geral do Ruído (RGR):
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– determinar os indicadores de ruído ambiente: Ld (LAeq no período diurno), Le (LAeq no período
entardecer) e Ln (LAeq no período noturno), conduzindo deste modo à determinação do valor do
indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden.
– determinar os indicadores LAeq do ruído ambiente, ponderado A e determinado durante a
ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação, e o indicador LAeq do ruído residual.
Os valores encontrados permitirão uma comparação direta com os valores limite estabelecidos na
legislação em vigor e com os valores registados na caracterização da situação de referência.

Períodos de Avaliação
Os períodos de avaliação acústica serão o diurno (07h00-20h00), o entardecer (20h00-23h00) e o
noturno (22h00-07h00), de acordo com a legislação em vigor.

Locais de amostragem
O local de amostragem será o ponto assinalado como A na figura seguinte.
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Periodicidade das campanhas de monitorização
Deverá ser efetuada uma campanha de medições acústicas após a conclusão da ampliação ou quando
perfaça 5 anos desde a última campanha de monitorização.
Nos anos seguintes, no caso de verificação continuada dos requisitos legais, deverão ser realizadas
campanhas de 5 em 5 anos, e sempre que se verifiquem alterações significativas nas instalações, nos
equipamentos ou nos volumes de tráfego.
As campanhas deverão aproveitar as paragens anuais programadas da unidade industrial, no sentido de
permitir a caracterização do ruído residual local.

Técnicas e métodos de análise
O(s) equipamento(s) de medição acústica a utilizar são sonómetros integradores de classe de precisão
1, com análise em frequência por bandas de terços de oitava, homologado(s) pelo Instituto Português da
Qualidade (IPQ) e devidamente verificado(s) por Laboratório de Metrologia Acústica.
Os procedimentos experimentais deverão seguir as recomendações das Normas Portuguesas aplicáveis,
nomeadamente as constantes da NP 1730, bem como as disposições da Agência Portuguesa do
Ambiente e de outras Notas Técnicas sobre o assunto, nomeadamente a Circular nº. 02/2007 do IPAC,
de Fevereiro de 2007, no enquadramento do RGR.

Critérios de análise
Os critérios de análise dos resultados obtidos nas medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos
na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no RGR.
Os resultados obtidos nas medições acústicas devem ser comparados com os valores limite fixados nos
artigos 11.º e 13.º do Regulamento Geral do Ruído.
Afastamentos significativos dos índices de ruído ambiente para valores superiores aos valores legalmente
estabelecidos deverão espoletar a implementação de medidas minimizadoras de ruído.
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Critérios de revisão do programa de monitorização
O programa de monitorização de ruído ambiental na envolvente da TESCO deve ser revisto sempre
que sejam detetadas alterações significativas, destacando-se:
– alterações significativas nas instalações, nos equipamentos ou nos volumes de tráfego;
– reclamações devidas ao ruído emitido pela unidade industrial;
– novos usos do solo com sensibilidade ao ruído em locais potencialmente afetados pelas
emissões ruidosas;
– resultados dos Programas de Monitorização anteriores.

Resíduos
Para a monitorização da produção de resíduos na fase de exploração dever-se-á manter atualizado um
registo mensal da quantidade e tipo de resíduos recolhidos, armazenados, transportados, valorizados ou
eliminados, bem como da respetiva origem e destino final, com identificação da operação efetuada,
conforme estipula a legislação em vigor. Estes registos deverão ser avaliados anualmente, com o objetivo
de comparar as quantidades de resíduos geradas face às previstas no projeto e de comparar a produção
anual de resíduos gerados com a dos anos anteriores, de forma a despistar possíveis anomalias e adotar
as necessárias ações corretivas, de certificar o correto encaminhamento dos resíduos e analisar as nãoconformidades ocorridas ao nível da separação dos resíduos e dos derrames ocorridos, de modo a
determinar se foram implementadas ações corretivas e se estas foram eficazes. De acordo com a
evolução, poderão ser implementadas medidas adicionais às sugeridas no sentido de minimizar os
impactes ambientais detetados.
De notar ainda a monitorização e comunicação anual obrigatórias, ao abrigo da legislação em vigor,
nomeadamente o preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) através da
plataforma eletrónica SILIAMB.

Parâmetros a monitorizar:
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– quantidade dos diferentes resíduos gerados (com indicação dos respetivos códigos LER), em
toneladas;
– produção específica de resíduos gerados, em toneladas de resíduos por tonelada de produção;
– destino dos resíduos gerados, incluindo designação do operador e da operação de gestão;
– condições de separação dos resíduos, de acordo com a metodologia implementada na
instalação;
– existência de derrames de resíduos para o pavimento e condições de controlo desses derrames.

Frequência e metodologia da monitorização
Os parâmetros indicados deverão ter uma periodicidade de monitorização mínima mensal.
As não conformidades detetadas aquando das inspeções ambientais periódicas implementadas na
empresa deverão registadas no Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente.

Periodicidade dos relatórios de monitorização
No início de cada ano deverá ser remetido à Autoridade de AIA um relatório com a monitorização
realizada no ano anterior.
Os relatórios de monitorização deverão seguir a estrutura recomendada na Portaria n.º 330/2001, de 2
de abril.
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ANEXOS
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Anexo I

Ofício CCDR-N ID 1323003, de 2013-01-29
Ofício CCDR-N ID 1368441, de 2013-04-19
Ofício CCDR-N ID 1403377, de 2013-07-05
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Anexo II
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