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2.- Introdução e Objetivos
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) efetuado ao
projeto de licenciamento industrial da Monteiro, Ribas - Revestimentos, S.A., a partir deste ponto designado por Projeto.
O Projeto submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) diz respeito ao processo de licenciamento
industrial da unidade industrial Monteiro, Ribas - Revestimentos, S.A., daqui em diante designado por MRR e que é o
Proponente do Projeto.
A entidade coordenadora do processo de licenciamento industrial é a Direcção Regional do Ministério da Economia do
Norte (DREN) e a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).
O EIA do Projeto foi realizado tendo em vista a sua integração no meio envolvente com o objetivo de minimizar os
impactes ambientais associados à sua construção, exploração e desativação. A realização do EIA é parte constituinte do
processo de licenciamento do Projeto.
O EIA foi realizado entre maio e agosto de 2013 pela SIA – Sociedade de Inovação Ambiental, Lda. Os esclarecimentos ao
pedido de elementos adicionais ao EIA foram preparados entre setembro 2013 e fevereiro 2014.

2.1.- Designação do Projeto
A designação do Projeto é a seguinte: “Projeto de Licenciamento Industrial da Monteiro, Ribas - Revestimentos, S.A.”.

2.1.1.- Fase em que se Encontra
O Projeto encontra-se na Fase de Execução.

2.1.2.- Localização
A Figura 1 mostra a localização do Projeto no contexto nacional, regional e local. O Projeto fica localizado na freguesia de
Paranhos, concelho e distrito do Porto.

0,5 km

Figura 1: Localização do Projeto ao nível nacional, regional e local (s/ escala)
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A Figura 2 mostra o enquadramento na carta militar da área de localização do Projeto.

N

Figura 2: Localização do Projeto sobre um extracto das cartas militares n.º 110 e n.º 122 de Portugal (escala 1:25.000).
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3.- Enquadramento e Justificação do Projeto
A Monteiro, Ribas é um grupo empresarial cuja origem remonta a 1937. No princípio da sua atividade dedicou-se ao
sector dos curtumes, alcançando uma posição de liderança no mercado nacional. Em meados da década de 60 expandiu as
suas atividades, iniciando-se em novas áreas de negócio, em sectores diversificados da indústria – embalagens, couro
artificial, borracha e energia , competindo atualmente no mercado global e servindo clientes das áreas alimentar, calçado,
marroquinaria, vestuário, estofos, automóvel, ferroviária e construção civil.
Apresentam-se, de seguida e de forma resumida, os momentos mais marcantes da história do grupo Monteiro, Ribas.
1937

Fundação da Fábrica Portuguesa de Curtumes de Monteiro, Bessa Ribas & C.ª, Lda. centrada na
produção de curtumes.

1961

Início da produção de placas em borracha (K)

1962

Início de produção de filme plástico para embalagens (E)

1966

Início da produção de couro artificial (R)

1992

Aquisição e Instalação do sistema de produção de energia (PDE)

1993

Transferência de parte do fabrico de curtumes para Alcanena (Sector de Ribeira e Curtume)

1996

Constituição da Monteiro, Ribas – Componentes Técnicos de Borracha, Lda. para produção de peças
técnicas para a indústria automóvel (CTB)

2003

Aquisição da WoodMilne internacional (unidade não produtiva cujo objecto é o comércio de borracha
para reparação)

2005

Autonomização da produção de embalagens flexíveis na empresa designada M. Monteiro, Lda. e
posteriormente averbada em Monteiro, Ribas – Embalagens Flexíveis, S.A.

2006
a 2007

Processo de Desativação da unidade de curtumes no Porto, ocorreu desde o 2º semestre de 2006
com Desativação definitiva no início de 2007.

2008

Autonomização da produção de couros artificiais na empresa designada Monteiro, Ribas –
Revestimentos, S.A.

2010

Venda da unidade de produção de curtumes localizada em Alcanena

2010

Integração da Monteiro, Ribas – Componentes Técnicos de Borracha, Lda. na Monteiro, Ribas –
Indústrias, S.A.

Atualmente o Grupo Monteiro, Ribas emprega cerca de 400 trabalhadores e a atividade dos seus negócios está fortemente
direcionada para o mercado de exportação. A Tabela 1 detalha as diversas unidades de produção existentes hoje no
perímetro industrial do Grupo Monteiro, Ribas sito no Porto.
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Tabela 1– Identificação das unidades industriais do perímetro industrial do Grupo Monteiro, Ribas
localizadas no Porto.
Objeto

CAE (Rev.3)

Início da
atividade

Produção de Borracha (Unidade K)

22192 – Fabricação de Outros Produtos
de Borracha, n.e.

1961

Componentes Técnicos de Borracha
(Unidade CTB)

22192 – Fabricação de Outros Produtos
de Borracha, n.e.

1996

2006: Monteiro, Ribas – Embalagens
Flexíveis, S.A

Embalagens Flexíveis (Unidade E)

22220 – Fabricação de Embalagens de
Plástico

1962

2008: Monteiro, Ribas – Revestimentos,
S.A.

Couros Artificiais (Projeto)

13303 - Acabamento de fios, tecidos e
artigos têxteis, n.e.

1966

Monteiro, Ribas – Produção e Distribuição
de Energia, Lda.

Produção e Distribuição de Energia
(PDE)

35112 – Produção de Electricidade de
origem térmica

1993

Designação

Monteiro, Ribas – Indústrias, S.A

A Figura 3 destaca a área de implantação do Projeto no perímetro industrial do Grupo Monteiro, Ribas.

Figura 3: Área de implantação do Projeto no perímetro industrial do Grupo Monteiro, Ribas.

O Projeto tem a designação ‘Licenciamento Industrial da Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A.’ e tem como objetivo a
obtenção da licença de exploração da atividade industrial desenvolvida pela instalação, com o enquadramento legal
instituído pelo Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro e os trâmites estabelecidos pelas entidades competentes no
âmbito do Regime do Exercício da Atividade Industrial (REAI). O EIA surge no decorrer do processo de autorização prévia
(re)iniciado pela MRR, em Janeiro de 2012, e submetido à apreciação pela entidade coordenadora do licenciamento em
02/05/2012 -, ao abrigo do REAI.
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O processo submetido incluíu:
(i)

Um pedido de dispensa do regime jurídico de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), ao abrigo do artigo 1º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro;

(ii)

Um pedido de exclusão do regime jurídico de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), ao abrigo do
artigo 4º do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto.

As autoridades competentes decidiram pela necessidade de sujeição da autorização da instalação ser precedida de AIA e
de Licença Ambiental (LA) e é nesta sequência que surge o EIA.No âmbito deste processo de licenciamento com
referência Processo n.º 631266 / AIA 820 / ID 1409708 foi apresentada a 16 de maio de 2013 uma Proposta de Definição
do Âmbito (PDA) do EIA tendo sido alvo de parecer emitido pela CCDRN a 22 de julho de 2013 que sumariamente se
resume.
Foram considerados descritores ambientais significativos os seguintes descritores:







Qualidade do Ar;
Recursos Hídricos;
Ambiente Sonoro;
Ordenamento do Território e Uso do Solo
Sócio-Economia;
Resíduos.

Por outro lado, os seguintes descritores foram classificados como não-significativos:





Ecologia;
Geologia;
Paisagem;
Património.
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4.- Objetivo e Descrição do Projeto
4.1.- Objetivo
O objetivo deste Projeto encontra-se alavancados em todo o historial do Proponente, na sua forte incidência e impacto no
tecido socioeconómico, já que, e para além da importante fonte de emprego (directo e indirecto) para várias famílias, a
MRR constitui-se como uma referência internacional do sector que, seguramente, contribui para a boa imagem e
posicionamento de Portugal no mundo.
Pretende-se assim que este exercício permita identificar os principais aspectos ambientais associados à exploração do
Projeto e avaliar qual ou quais os impactos cujas condições de controlo necessitarão de ser melhoradas e/ou
implementadas de novo por forma a garantir a mitigação dos impactos causados. Na generalidade, ambiciona-se ainda
atingir uma melhoria das condições de trabalho, o que permitirá ao Projeto afirmar-se num mercado cada vez mais
competitivo através da diversificação do produto e da garantia de altos níveis de qualidade.

4.2.- Tipo de Atividade e Produtos Fabricados
A MRR dedica-se à produção de couros artificiais, oferecendo uma ampla gama de produtos para as indústrias de estofos,
calçado, marroquinaria e sector automóvel.
Iniciou a sua atividade de produção em 1966 e, desde cedo, alcançou uma posição de relevo no seu segmento do
mercado, sendo que a aposta na qualidade dos produtos tem sido, desde sempre, a base de crescimento e consolidação
do sucesso. A destacar:





Os processos de gestão e controlo de qualidade que acompanham toda a cadeia de valor estão certificados,
desde os anos 90, de acordo com os referenciais normativos ISO.
Um laboratório permite o controlo e a determinação das características físicas dos artigos e o desenvolvimento
de novos produtos.
A investigação e o desenvolvimento direcionados para a antecipação de tendências e a constante atualização,
permite marcar a diferença tanto no desenvolvimento de produtos com exigências técnicas crescentes como na
apresentação de soluções inovadoras.
Outros factores de sucesso da empresa: larga experiência no sector, equipa jovem e dinâmica, flexibilidade de
serviço, apoio técnico permanente, soluções à medida do cliente.

Com efeito, atualmente a MRR:






Exporta cerca de 90% (noventa por cento) da sua produção, maioritariamente para países europeus.
A compra de matéria-prima nacional corresponde a 60% (sessenta por cento) do total;
Proporciona 80 (oitenta) postos de trabalhos directos, para além de toda uma subcontratação de serviços
inerentes à sua atividade com a correspondente contribuição para postos de trabalho indirectos, a rondar os 130
(cento e trinta) postos de trabalho;
Contribui para a criação de emprego jovem qualificado (ensino superior): 4 (quatro) postos em 3 (três) anos;
Tem alcançado notoriedade no mercado e na captação de clientela de referência, dos quais se destacam o Grupo
Inditex, Cavalinho, BMW, Mercedes, Moleskin, entre outros.

Na Figura 4 são apresentados alguns exemplos de artigos produzidos pelo Projeto.
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Figura 4: Exemplos de artigos produzidos pelo Projeto para diversas aplicações onde se incluem, entre outros, indústria
automóvel, calçado e marroquinaria, e estofos.

4.3.- Processo Produtivo
O Projeto dedica-se ao fabrico de couro artificial a partir de resinas sintéticas, correspondendo-lhe o CAE (Rev.3) 13993 –
Fabricação de outros têxteis diversos, n.e., com uma capacidade produtiva instalada de 6.307.200 ml por ano (metros
lineares por ano). Os produtos fabricados são couros artificiais, em policloreto de vinilo (PVC) ou em poliuretano (PU),
fundamentalmente para aplicação no sector automóvel (estofos), calçado e marroquinaria. O processo produtivo da
unidade de produção de couros artificiais é representado na Figura 5.
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Figura 5: Representação genérica do processo de produção do Projeto
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5.- Elementos Ambientais Existentes
Apresenta-se de seguida uma breve descrição dos diferentes elementos ambientais existentes na região do Porto,
freguesia de Paranhos, de modo a facilitar o posterior entendimento dos impactes ambientais provocados pelo Projeto.
O concelho do Porto localiza-se na zona norte do país, NUT II – Região Norte, NUT III – Grande Porto, ocupa uma área
de 815 km2, repartidos por 15 freguesias e tem uma densidade populacional de 1574 habitantes/km 2 (2012). Os dados
preliminares dos Censos 2011 mostram que o concelho do Porto continua a perder população. Em 1981 tinha 327 mil
habitantes, número que desceu para 302 mil em 1991, 263 mil em 2001, tendo chegado agora aos 237 mil. Aliás, o Porto
foi a capital de distrito que perdeu mais população (variação negativa de 9,72%). Em contrapartida, a população residente
aumentou em todos os cinco concelhos que rodeiam o Porto – Gaia, Matosinhos, Gondomar, Maia e Valongo – passando
de 828 para 873 mil habitantes. E nos 16 concelhos que constituem a Área Metropolitana do Porto a população aumentou
ligeiramente (1,28%) para 1,67 milhões de habitantes.
A área envolvente ao local onde o Projeto se encontra implantado é caracterizada pela heterogeneidade da ocupação do
espaço. O gradiente de ocupação é elevado e muitas das ocupações não possuem unidade aparente entre si. A rede viária
é desenvolvida e tipologia das habitações é maioritariamente do tipo habitação em altura.
No que ao ordenamento do território diz respeito importa destacar o Plano Director Municipal (PDM) do Porto. O PDM
do Porto é o principal documento de gestão e de planeamento sobre os terrenos do concelho e tem como função indicar
os locais onde se pode ou não construir e/ou alterar o território. O PDM do Porto foi ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 19/2006 e publicado no Diário da República – I Série-B, n.º 25, de 3 de Fevereiro de 2006, com
as correções introduzidas ao abrigo do artigo 97.º-A do RJIGT e publicadas no Diário da República – Aviso n.º 4272/2012,
de 16 de março. A análise do PDM do Porto revela que o Projeto está localizado numa Área de Urbanização Especial
(Planta de Ordenamento 0458/2006 - Solos) e numa zona classificada como Zona Mista (Planta de Condicionantes n.º
0458/2006).
O solo e uso do solo dizem respeito à qualidade dos terrenos para as diferentes utilizações dadas pelo Homem,
nomeadamente agricultura, plantação de floresta ou ocupação por construções. No que refere ao tipo de solo ocupado
pelo Projeto não existem limitações associadas aos solos ocupados.
As águas subterrâneas são as águas existentes nos poços, furos, fontes e minas. As águas subterrâneas dependem muito do
tipo de rochas existente. Na região do Porto e áreas vizinhas a maior parte das rochas existentes na profundidade do solo
diz respeito aos granitos. Quando chove, a infiltração das águas da chuva faz com que os granitos partidos e fracturados
armazenem águas nas suas fendas e fracturas, que depois pode ser retirada mais tarde através dos poços e furos. Graças à
elevada quantidade de chuva caída todos os anos e grau de fractura dos granitos, a água subterrânea é relativamente
abundante na região do Porto. Em condições normais a água subterrânea também possui movimento e move-se dos
pontos mais elevados para os menos elevados. De acordo com o estudo efectuado as águas subterrâneas possuem uma
protecção média à poluição. No que diz respeito às águas de superfície o local de implantação do Projeto em apreço
encontra-se situado na bacia do rio Leça à qual se adiciona a bacia do rio Douro.
O ambiente sonoro refere-se à qualidade sonora e analisa a existência das atividades que gerem ruído e que possam
diminuir a qualidade de vida das populações. Na envolvente ao lote de terreno onde se encontra implantado o Projeto
identificaram-se receptores sensíveis nas zonas próximas, nomeadamente habitações e serviços. A circulação nas estradas
e caminhos, a laboração das unidades industriais existentes e demais atividades da população constituem, hoje em dia, as
principais fontes de geração de ruído.
As principais fontes de emissão de gases poluentes na região de Porto assim como a nível local correspondem às vias
rodoviárias, atividades industriais e emissões naturais. De todo o modo perspectiva-se que o ar tenha um nível médio de
qualidade.
No que diz respeito aos resíduos interessa referir o modo como lixos e materiais recicláveis são tratados e geridos. A esse
respeito no município do Porto a responsabilidade da gestão dos resíduos sólidos urbanos produzidos pertence à empresa
LIPOR. A recolha dos resíduos sólidos urbanos é realizada em diferentes dias da semana, dependendo da freguesia em
questão.
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Tal como em qualquer ramo de atividade industrial são utilizadas por vezes substâncias e preparações que se podem
considerar como perigosas e que em determinadas situações podem originar situações de emergência. Tendo em
consideração as atividades de produção de artigos de couro artificial utilizando agentes químicos pelo Projeto serão
armazenadas e utilizadas algumas substâncias e preparações perigosas. De todo o modo, importa referir que o controlo e
regras de segurança sobre essas substâncias são muito rigorosas e que estas são habitualmente utilizadas por este tipo de
indústria.
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6.- Impactes Ambientais e Medidas de Minimização
Neste ponto são apresentados os principais impactes ambientais que o Projeto vai provocar sobre os elementos
ambientais descritos anteriormente. Os impactes ambientais são apresentados para as fases de exploração e desativação
do Projeto.
O impacto sobre a sócio-economia traduz-se em impactes positivos e de elevada significância, nomeadamente, no que diz
respeito à manutenção de emprego, valorização profissional de colaboradores e promoção do desenvolvimento
económico. O Projeto adquire ainda especial destaque positivo na economia tendo em consideração a frágil situação que o
ambiente económico nacional atravessa. Para a fase de desativação do Projeto, e no caso desta vir a ocorrer, identifica-se
um impacte potencialmente importante devido à eliminação dos postos de trabalho.
O local de implantação do Projeto não apresenta interacções de destaque no que ao ordenamento do território diz
respeito sendo de destacar que o título de utilização do edifício do Projeto refere-se à Licença de Construção / Utilização
n.º 533/67 emitida em 1967 pela Câmara Municipal do Porto. Durante a fase de exploração não se prevê a ocorrência de
impactes ambientais sobre o ordenamento uma vez que o PDM do Porto é respeitado não existindo assim nenhuma
condicionante a assinalar.
No que concerne às águas subterrâneas como de superfície, importa referir que o Projeto é pouco intensivo no que refere
ao consumo deste recurso. Por acréscimo, e embora o Projeto utilize substâncias com capacidade de provocar impactes
negativos sobre a qualidade das águas subterrâneas e superficiais, estes só se materializariam na eventualidade de ocorrer
uma situação de emergência ou um derrame no meio exterior das instalações. Os impactes identificados, tanto para a fase
de exploração como para a de desativação, uma vez observadas as actuais condições de controlo, são todos classificados
como pouco importantes. O Projeto não será responsável pela emissão de águas residuais para o meio hídrico exterior.
Durante a fase de desativação do Projeto, a ocorrência de impactes negativos sobre as águas de superfície é relativamente
difícil devido às características da área estudada e das medidas que serão tomadas. As medidas a adoptar nessa fase para
diminuir e evitar os impactes correspondem, entre outras, às seguintes: efectuar a escavação apenas nos locais
necessários, delimitação dos locais onde se prevêem maiores escavações e proibição de se efectuarem operações de
manutenção de equipamentos no local de obra.
Embora o Projeto não detenha fontes de emissão de ruído importantes localizadas no exterior, o facto de se localizar na
fronteira com outras unidades industriais do complexo industrial da Monteiro Ribas, faz com que o impacto gloval no
ambiente sonoro seja considerado negativo e importante durante a fase de exploração. São propostas medidas de
mitigação para controlar este impacte e é proposto efetuar uma nova campanha de monitorização para avaliar a sua
eficácia. Na fase de desativação do Projeto os impactes ambientais negativos dizem respeito à geração de ruído
relacionado com as obras de demolição e serão sempre função da sua extensão. Serão tomadas as seguintes medidas de
modo a diminuir o incómodo durante esta fase: os trabalhos irão ocorrer apenas de dia e de segunda a sexta-feira, embora
trabalhos que não provoquem ruído possam ser efectuados fora do horário referido; os moradores irão ser informados
acerca da duração das obras e dos períodos em que poderão ocorrer maiores níveis de ruído; os equipamentos que
possam provocar mais incómodo apenas serão utilizados de dia, encapsulados e localizados o mais afastados possível das
habitações; e, deverá ser implementado um sistema de registo de reclamações dos moradores integrado no plano de
comunicação com os receptores sensíveis proposto implementar no âmbito do presente EIA.
No que refere à qualidade do ar, e durante a exploração do Projeto serão libertadas para a atmosfera alguns poluentes. Da
implementação de um tecnologia de tratamento assim como de um estudo da situação atual de dispersão dos poluentes na
atmosfera resulta que o impacte na qualidade do ar é considerado pouco importante. Durante a exploração do Projeto
será mantido o atual plano de medição das emissões libertadas para a atmosfera. A fase de desativação poderá ser
responsável pela emissão de poeiras para a atmosfera devido à natureza dos trabalhos efetuados, em particular caso estes
sejam realizados em tempo seco. Tendo em consideração que a área de trabalho é relativamente pequena e densamente
urbanizada, que as obras serão limitadas no tempo e que existem medidas de controlo, como por exemplo o
humedecimento dos locais onde possam ser emitidas poeiras (caminhos e montes de terra), considera-se que o impacte
negativo sobre a qualidade do ar é pouco importante.
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A exploração do Projeto será responsável pela geração de resíduos. Tendo em consideração que o Projeto tem um local
dedicado para o seu armazenamento adequado e gestão dos mesmos considera-se que o impacte negativo seja pouco
importante. A geração de resíduos durante a fase de desativação do Projeto, maioritariamente chamados resíduos de
construção e demolição, obedecerá a legislação específica pelo que o seu cumprimento garante que o impacte ambiental
negativo será pouco importante.
Na fase de exploração, e uma vez que são utilizadas substâncias e preparações perigosas, o risco ambiental existe, no
entanto, dadas as condições apertadas de controlo e a escassa possibilidade de ocorrência faz com que este seja
considerado como muito pouco importante. Durante a fase de desativação, os principais riscos identificados relacionam-se
com as acções associadas a este tipo de empreitada, devidamente conhecidas e controladas pelos empreiteiros, e que
podem implicar o derrame de substâncias perigosas para o meio ambiente. Contudo, tendo em consideração a natureza
da empreitada e as medidas enunciadas noutros temas prevê-se que o risco ambiental seja muito reduzido.
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7.- Alternativas ao Projeto
Tendo em conta o enquadramento associado a este Projeto em AIA carece de sentido a discussão de alternativas de
localização.
No que refere às alternativas tecnológicas, o Projeto encontra-se equipado com o estado-da-arte no que ao equipamento
produtivo diz respeito, de modo a permitir satisfazer as exigências impostas pelos clientes ao nível da qualidade do
produto final. Adicionalmente, o Projeto assegurará a aplicação de Melhores Tecnologias Disponíveis para controlo dos
principais impactes ambientais associados à atividade desenvolvida, garantindo assim o cumprimento das exigências legais.
Tendo em consideração a exigência e rigor impostos ao ramo de atividade considera-se que a opção tecnológica assumida
pelo Proponente, no que diz respeito aos processos e equipamento produtivo, constituem a melhor alternativa possível.
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8.- Conclusão
O EIA realizado ao Projeto identificou os impactes ambientais considerados importantes e aqueles considerados como
pouco importantes associados aos descritores classificados como descritores ambientais significativos em sede de PDA.
Os impactes ambientais considerados como pouco importantes fazem-se sentir de modo ligeiro na qualidade ambiental
geral, em particular no que refere à qualidade do ar e aos recursos hídricos. Contudo, estes impactes ambientais podem
ser considerados como normais neste tipo de atividade e as condições de controlo são mais do que suficientes para
garantir a manutenção do meio ambiente local tal e qual como os habitantes o conhecem. Importa referir que o Projeto
terá equipamentos e modos de produção que maximizam à partida a utilização dos recursos.
Ao nível de impactes ambientais considerados como importantes e negativos há a destacar o impacto sobre o ambiente
sonoro. Nesse sentido é proposta a implementação de medidas de mitigação para reduzir o impacto e a consequente
avaliação da sua eficácia. Do ponto de vista positivo, é de destacar a manutenção dos postos de trabalho. Tendo em
atenção a atual situação da economia e do emprego ao nível nacional e mais em particular na região do Norte de Portugal
e do Grande Porto em específico, importa referir que este impacte é muito importante do ponto vista social e económico.
O EIA realizado permitiu concluir que uma vez adoptadas todas as medidas e recomendações sugeridas, o Projeto não
será responsável pela degradação da qualidade ambiental atualmente existente.
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