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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O presente relatório constitui o Resumo Não Técnico (RNT) que faz parte integrante 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da SAKTHI PORTUGAL SP21, SA, doravante 

designada de SAKTHI SP21, uma empresa dedicada à fabricação de peças em ferro 

fundido nodular para aplicação na indústria automóvel a localizar na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha no concelho de Águeda do distrito de Aveiro. 

O EIA pretende identificar e analisar os possíveis impactes resultantes do projeto de 

implantação desta nova unidade industrial denominada de Projeto Júpiter, no sentido 

de otimizar a sua compatibilização com o meio ambiente. 

O EIA foi elaborado em fase de Projeto de Execução em conformidade com o 

(Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro) que estabelece o Regime Jurídico da 

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) e as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 

nº 47/2014, de 24 de Março. 

O RNT resume e traduz numa linguagem não técnica os aspectos mais relevantes 

contidos no EIA. 

22..  PPRROOPPOONNEENNTTEE    

O proponente é a SAKTHI PORTUGAL SP21, SA. 

Esta empresa tem como atividade a fundição de ferro nodular para a fabricação de 

peças de elevada qualidade para a aplicação na indústria automóvel usando como 

matéria-prima a sucata de materiais ferrosos. 

A empresa na sua Fase I (1ª Linha de produção) irá entrar em funcionamento a partir 

de Janeiro de 2017 e a Fase II (2ª linha de produção) entrará em funcionamento em 

Outubro de 2018. 
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33..  QQUUEEMM  SSÃÃOO  AA  AAUUTTOORRIIDDAADDEE  DDEE  AAIIAA  EE  AA  EENNTTIIDDAADDEE  

LLIICCEENNCCIIAADDOORRAA??  

De acordo com o quadro legal de licenciamento industrial (Decreto-Lei nº73/2015, de 

11 de Maio) a Entidade Coordenadora da tramitação do licenciamento é o IAPMEI- 

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.. 

Em termos do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental a Autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro. 

44..  EEMM  QQUUEE  CCOONNSSIISSTTEE  OO  PPRROOCCEESSSSOO  PPRROODDUUTTIIVVOO??  

A SAKTHI SP21 será uma empresa dedicada ao fabrico de peças em ferro fundido 

nodular utilizadas principalmente no mercado da indústria automóvel. Para isso 

existem fornos elétricos de fusão de metal, fornos elétricos de manutenção de 

temperatura do metal fundido e máquinas de moldação que moldam as peças e por 

fim as linhas de acabamento das peças produzidas. 

Existe ainda um sector paralelo, onde se produzem machos de areia a utilizar em 

alguns moldes nas máquinas de moldação para fabrico de peças ocas. 

O processo de fabrico inicia com a entrada da matéria-prima (sucata, retorno de linhas 

de produção, lingotes, entre outros), armazenada em local próprio e próximo dos 

fornos de fusão. A alimentação destes fornos é realizada através de um sistema de 

tremonhas vibratórias de carregamento que se deslocam sobre carris. 

O metal fundido que sai dos fornos de fusão é transferido para os fornos de 

manutenção que mantêm uma temperatura constante permitindo manter o metal 

fundido. 

Associado a cada um dos fornos existe um circuito de água de refrigeração para 

arrefecimento contínuo do respetivo forno e de alguns equipamentos pertencentes ao 
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forno. A água de refrigeração é, por sua vez, arrefecida em aero-refrigeradores ou em 

torres de refrigeração existentes no exterior da nave fabril. 

O metal fundido depois de estar nos fornos de manutenção é enviado em colherões 

para as banheiras que alimentam as respetivas máquinas de moldação. 

Após a execução do molde este poderá ser sujeito a um acabamento final de pintura. 

O processo da SAKTHI SP21 tem também previstas Melhores Técnicas Disponíveis 

do sector (MTD’s). Estas técnicas estão devidamente documentadas em documentos 

de referência da Comissão Europeia onde são descritas um conjunto de medidas de 

melhoria ambiental. 

Ao projeto a implementar pela SAKTHI SP21 deu-se a denominação de Projeto 

Júpiter, este projeto será implementado em duas fases distintas, a fase inicial 

(FASE I) terá uma linha de produção e posteriormente (FASE II) será implementada a 

segunda linha de produção. 

 

Figura 01 – Implantação no terreno do Projeto Júpiter 
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FASE I – A implementar durante o ano de 2015 e 2016 

Esta fase decorrerá entre 2.Novembro de 2015 com a entrada em obra para 

montagem do estaleiro e construção dos arruamentos, da nave industrial, todas as 

infraestruturas necessárias à laboração da Fase I e Fase II do Projeto Júpiter, assim 

como a montagem até à entrada em funcionamento de uma linha de produção com a 

capacidade de 45 000 ton/ano. Estando previsto o início de produção em velocidade 

cruzeiro em 2.Janeiro de 2017. 

FASE II – A implementar no ano 2018 

Esta fase será mais simples, porque já estão implementadas todas as infraestruturas 

necessárias ao seu funcionamento, contemplando exclusivamente a instalação da 

segunda linha de produção, também, com a capacidade de 45 000 ton/ano. Esta Fase 

terá início em 1.Julho de 2018 com o início de projetos e terminará em 30 de Outubro 

de 2018 com a produção em velocidade cruzeiro. 

Na Figura 02 apresenta-se a identificação da FASE I e FASE II do Projeto Júpiter. 
 

 

Figura  02 – Faseamento do Projeto Júpiter 
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Estas duas linhas de produção são equivalentes e independentes entre si em todas as 

suas unidades funcionais, numa organização linear desde o armazém de matérias-

primas ao armazém de produto acabado. 

A SAKTHI SP21 irá produzir 45 000 ton/ano em cada linha de produção perfazendo 

um total de 90 000 toneladas/ano. 

A SAKTHI SP21 ocupa uma área total de 200 000 m2, esta unidade industrial 

englobará um edifício principal, vias de circulação interna, áreas verdes, áreas de 

estacionamento, área de parque de resíduos e portaria. 

Conforme Figura 01, a área edificada e coberta corresponde a cerca de 22 000 m2 

(nave industrial, parque de resíduos e receção), a área impermeabilizada não coberta 

é de cerca de 31 190 m2 (acessos, parques de estacionamento e plataformas de cais 

de descarga de matérias-primas e de carregamento de produto final), a área não 

impermeabilizada será ajardinada ou em terra batida, 146 810 m2. 

A nave industrial principal terá 290 m de comprimento, 70 m de largura e cerca de 

25 m de altura, ocupando uma área de 20 300 m2. 

55..  PPOORRQQUUEE  SSUURRGGEE  EESSTTEE  PPRROOJJEETTOO??  

Os estudos de mercado mostram um crescimento de longo prazo do sector 

automóvel, a SAKTHI PORTUGAL com instalações industriais no concelho da Maia já 

não tem capacidade para dar resposta às solicitações dos principais clientes da 

indústria automóvel, as quais têm crescido a um ritmo acelerado, nem às solicitações 

previstas para os próximos anos.  

De forma a sustentar o crescimento para os próximos anos, foi estruturado um plano 

de desenvolvimento estratégico, baseado em conhecimento, tecnologia e inovação 

que contempla entre outras iniciativas a construção de uma nova fundição de ferro 

nodular “Projeto Júpiter” de forma a capacitar a empresa com capacidade de fundição 

adicional. 
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A concretização deste projeto permite suportar o crescimento para os próximos anos 

permitindo que continue a captar quota de mercado reforçando assim a sua posição 

na cadeia de produção do sector automóvel e dentro do próprio grupo.  

66..  PPOORRQQUUEE  SSUURRGGEE  AA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  

IIMMPPAACCTTEE  AAMMBBIIEENNTTAALL??  

O Projeto Júpiter após a implantação das duas Fases ficará com a capacidade 

instalada de 400 ton/dia. 

Conforme Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-lei 

nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, que refere que projetos novos de “Fundições de 

metais ferrosos” com capacidade instalada superior ou igual a 70 t/dia, carece de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

O estudo de impacte ambiental foi elaborado durante o período de Abril a Junho de 

2015. 

77..  OONNDDEE  SSEERRÁÁ  IIMMPPLLAANNTTAADDOO  OO  PPRROOJJEETTOO  JJÚÚPPIITTEERR??  

O Projeto Júpiter será implantado na Região Centro, mais concretamente na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha do concelho de Águeda do distrito de Aveiro. 

A área prevista para implantação do Projeto Júpiter está identificada no Plano Diretor 

Municipal como área urbanizável para acolhimento de Atividades Económicas. 

Na Figura 01 apresenta-se a área de intervenção afeta à SAKTHI SP21. 



    

SAKTHI PORTUGAL SP21, SA 
Resumo Não Técnico  9 
Julho de 2015 

 
  Espaço de Atividades Económicas 

Figura 01 – Localização da área de implantação da SAKTHI SP21 e respetiva área envolvente 

88..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  LLOOCCAALL  DDEE  IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  

SSAAKKTTHHII  SSPP2211  

O Projeto Júpiter será implantado na União de Freguesias de Águeda e Borralha no 

concelho de Águeda do distrito de Aveiro, em Espaço de Atividades Económicas que 

fica contiguo ao Parque Empresarial do Casarão, aeródromo de Águeda e 

crossódromo, toda esta área em termos de Plano Diretor Municipal está definida como 

de alocação industrial para desenvolvimento e crescimento económico do concelho. 

Esta região apresenta um clima caracterizado por uma temperatura média diária de 

15,1ºC, tem duas estações distintas a estação húmida com valores de precipitação 

máxima da ordem de 151 mm e com níveis de evaporação de 81 mm e uma estação 

seca com níveis de precipitação máxima de 51 mm e níveis de evaporação atingindo 

cerca de 140 mm. Os ventos mais frequentes são do quadrante sudeste e este. 

O concelho de Águeda em termos geológicos encontra-se inserido na Orla 

Mesocenozoica essencialmente constituída por depósitos de vertente e terraços 

CROSSOMETRO 

AERODROMO 

PARQUE EMPRESARIAL 
DO CASARÃO (PEC) 

SAKTHI SP21 
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fluviais e na parte leste do concelho a partir de Assequins e Borralha afloram litologias 

do complexo xistograuvaquico pertencentes ao maciço antigo. 

É uma área com topografia bastante plana com cotas da ordem dos 100 m. 

Em termos hidrogeológicos a área do projeto está integrada no maciço antigo 

constituído por rochas duras de xistos, grauvaques e quartzitos onde o fluxo 

subterrâneo se processa basicamente pelas fraturas. 

O tipo de solos que encontramos na área em estudo são principalmente solos 

argiluviados muito insaturados (têm cor castanha avermelhada e textura franco-

arenosa) e litólicos húmicos (são solos de fertilidade deficiente e sem incorporação de 

nutrientes).  

Verifica-se existir aptidão dos solos principalmente para utilização florestal, são solos 

com limitações a nível radicular. 

Em termos das áreas regulamentares identificadas no Plano Diretor Municipal da 

Câmara de Águeda verifica-se que a área de implantação do Projeto Júpiter 

enquadra-se em “Espaço de Atividades Económicas”, mais concretamente para o uso 

de Estabelecimentos Industriais.  

A área prevista é contígua ao PEC sendo o acesso ao terreno efetuado por uma das 

vias do loteamento do PEC. 

Não existem áreas classificadas pelo seu valor ecológico na área em estudo. 

Em termos de recursos hídricos o local em análise está enquadrado no Plano de 

Bacia Hidrográfica do Vouga. A rede hidrográfica mais próxima do local é a bacia do 

Rio Águeda, o qual passa a cerca de 200 m a Norte da área de terreno afeta à 

SAKTHI SP21 e existe uma pequena linha de água efluente do Rio Águeda localizada 

a Este do terreno. 

O principal sistema aquífero subjacente a esta área é o maciço antigo indiferenciado 

da bacia do Vouga. 
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A vegetação da área envolvente do empreendimento é dominada pelo eucaliptal. De 

realçar a vizinhança próxima do vale e do rio Águeda, onde se encontra a vegetação 

com maior valor conservacionista. 

Em relação à fauna da área de estudo pode-se observar aves comuns no eucaliptal e 

envolvente, tais como chapins, trepadeiras, felosas ou estorninhos. Nas zonas abertas 

predominam por ex. os cartaxos, as andorinhas ou os pintassilgos. Salientam-se 

também as rapinas, tais com o milhafre-preto, a águia-calçada. No entanto, o maior 

valor faunístico da área reside no rio Águeda e respetivas margens, devido à 

existência de espécies protegidas como o guarda-rios, a lontra e peixes como o barbo, 

o ruivaco, a panjorca e a boga. 

Em termos de paisagem a qualidade visual da área em estudo é definitivamente 

influenciada pela presença de uma clareira anteriormente ocupada pelas 

monoculturas de eucalipto e pinheiro bravo na sua envolvente. Numa leitura global do 

território, percebe-se que a qualidade visual é mínima em praticamente toda a área de 

influência visual do projeto e que a capacidade de absorção visual é muito reduzida, 

tendo em conta as características morfológicas, naturais e cénicas da área em estudo. 

Em termos da qualidade do ar, e como resultado da análise dos estudos compilados 

com base nos resultados das estações de monitorização da qualidade do ar da 

Região Centro, verifica-se que, na área em estudo não há cenários de qualidade do ar 

que careçam de atenção especial. 

Na área em estudo e área envolvente próxima verifica-se que não existem num raio 

de 1000 m aglomerados habitacionais, tendo sido provavelmente um dos motivos que 

levaram a Câmara Municipal de Águeda a definir esta área como espaço de atividades 

económicas, as principais fontes de ruído existentes resultam dos principais eixos 

rodoviários existentes, do aeródromo e crossódromo. 

A nível de património no âmbito dos trabalhos de campo foram identificados 3 

monumentos megalíticos na área afeta ao Projeto Júpiter, tendo sido comunicado à 

Direção Regional da Cultura, que solicitou a realização de prospeção e limpeza para 

averiguação do valor patrimonial e compatibilização com o projeto. Nenhum dos 
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vestígios arqueológicos é coincidente com a principal área edificada da unidade 

industrial, dois dos vestígios arqueológicos estão na zona afeta ao parque de 

estacionamento previsto para o Projeto Júpiter, havendo a facilidade de adaptar o 

projeto caso se venha a verificar necessário após as prospeções que estão a 

decorrer. 

Em termos socio-económicos importa referir alguns dados importantes na 

caracterização da região. O concelho de Águeda está enquadrado na Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, anteriormente designada de sub-região do Baixo 

Vouga. 

O concelho de Águeda tem registado um decréscimo na sua população, e um índice 

de envelhecimento relativamente alto. 

A taxa de desemprego nos últimos 10 anos dos censos teve um aumento muito 

significativo passando de uma taxa de desemprego de 2,9% (ano 2001) para uma 

taxa de 10,1% (ano 2011). 

99..  QQUUAAIISS  OOSS  EEFFEEIITTOOSS  RREESSUULLTTAANNTTEESS  DDOO  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  

DDOO  PPRROOJJEETTOO  JJÚÚPPIITTEERR??  

Tal como toda a ação do Homem sobre o meio natural, o funcionamento da SAKTHI 

SP21 provocará efeitos quer positivos quer negativos sobre o meio ambiente. 

Para levar a cabo um projeto, mesmo que necessário, no sentido do desenvolvimento 

sócio-económico, há que fazer a previsão dos seus efeitos sobre o meio ambiente 

antes que estes aconteçam para intervir de modo a eliminar ou reduzir os efeitos 

negativos e aumentar os positivos. 

Em termos de geologia os efeitos principais serão em fase de construção durante a 

remoção do solo, escavações e impermeabilização que leva a alteração dos padrões 

normais de escoamento. 
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A afetação do solo está relacionada com a potencial contaminação dos solos, 

principalmente em épocas de chuvas, provenientes de possíveis escorrências. 

Em termos de recursos hídricos não há qualquer captação de água superficial ou 

subterrânea nem descarga de efluentes líquidos em meio recetor. 

A água de abastecimento a utilizar será fornecida por Águas da Região de Aveiro quer 

para consumo humano como para uso industrial. O efluente existente é principalmente 

o efluente doméstico que será descarregado nos coletores municipais já existentes 

em área contígua ao terreno afeto à SAKTHI SP21. Não se prevendo em fase de 

funcionamento impactes sobre os recursos hídricos. 

Durante a fase de construção poderão ocorrer impactes sobre os recursos hídricos se 

não forem acauteladas as devidas medidas de boas práticas em obra no sentido de 

serem evitadas escorrências para as linhas de água próximas rio Águeda e pequeno 

efluente do rio Águeda a Este do terreno de implantação. 

O Projeto Júpiter será implantado em espaço urbanizável, criado especificamente 

para alocação de empresas, assim em termos de ordenamento do território e 

ocupação do solo não existe qualquer impacte associado. Como a área de terreno 

afeta ao Projeto Júpiter é contígua à área do PEC em termos do Plano de Pormenor 

do PEC a área de implantação deste projeto entra em conflito com a faixa de gestão 

de combustível definida em toda a envolvente do PEC. Assunto que já está a ser 

tratado pela Câmara Municipal de Águeda junto da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, tendo sido efetuada a suspensão do Plano de 

Pormenor para alteração da atual faixa de gestão de combustível tornando-a também 

abrangente a este novo projeto. 

Os maiores impactes sobre a fauna e flora ocorrem na fase de construção, devido à 

emissão de poeiras e ao movimento de tráfego de pesados. 

Na fase de exploração os principais impactes sobre este descritor estão associados 

ao tráfego rodoviário o qual poderá causar atropelamento de animais. 
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Na fase de construção, os impactes resultantes das perturbações na paisagem são 

inerentes ao reboliço associado à fase de obra e à volumetria da construção, na fase 

de funcionamento o impacte é inerente à volumetria do edificado o qual pode ser 

minimizado pelo arranjo paisagístico a realizar. 

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção estão 

relacionados com as emissões resultantes da maquinaria e tráfego rodoviário afeto à 

obra. 

Durante a fase de funcionamento as emissões gasosas resultam do fluxo de veículos 

relacionados com a atividade de logística e com o processo: fusão, macharia, 

moldação e preparação de areias e granalhadoras, face aos sistemas de tratamento 

instalados, altura das chaminés e caudais mássicos associados não se perspetiva que 

haja afetação da qualidade do ar. 

Em termos de ruído as fontes de emissão resultam da laboração da unidade 

industrial, no entanto estando o Projeto Júpiter localizado a mais de 1 000 m de 

distância de potenciais recetores a principal fonte de ruído que se fará sentir será o 

tráfego rodoviários, quer durante a fase de construção como durante a fase de 

funcionamento. 

Tendo sido detetado no âmbito do trabalho de património vestígios arqueológicos 

estão a decorrer por parte da Câmara Municipal de Águeda trabalhos de prospeção 

no sentido de avaliação do valor patrimonial dos vestígios encontrados e em função 

do resultado destes trabalhos poderá haver necessidade de ajuste do parque de 

estacionamento de ligeiros para a compatibilização do Projeto Júpiter com os 

mesmos. 

Em termos socio-económicos este tipo de empresas permite fixar a população pela 

extrema importância na criação de novos postos de trabalho cerca de 330 posto de 

trabalho diretos e 1980 postos de trabalho indiretos e dinamização da economia local. 
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1100..  QQUUEE  MMEEDDIIDDAASS  SSEERRÃÃOO  TTOOMMAADDAASS  PPAARRAA  DDIIMMIINNUUIIRR  

OOSS  EEFFEEIITTOOSS  NNEEGGAATTIIVVOOSS??  

Serão tomadas algumas medidas de minimização dos impactes negativos que foram 

identificados no EIA sendo mencionadas algumas em seguida. 

Por forma a evitar a contaminação dos solos e recursos hídricos deverá ser 

implementado um plano de gestão dos resíduos produzidos que vá ao encontro do 

correcto armazenamento e triagem para posterior entrega a empresa licenciada para 

o seu destino final. 

Como recomendação em termos de fauna e flora, aconselha-se a restabelecer o 

coberto vegetal na área desbastada, de modo a prevenir a erosão do solo e a 

promover a colonização com espécies da fauna e flora nativas. 

Durante a fase de construção e por forma a minimizar o impacte da diminuição da 

qualidade visual da paisagem sugere-se no Estudo de Impacte Ambiental a 

delimitação das diferentes áreas de intervenção por forma a reduzir ao mínimo a área 

de intervenção e a realização de um projeto de integração paisagístico por forma a 

mitigar a volumetria da nova construção. 

Durante a fase de construção é sugerida a implementação de medidas para evitar o 

alastramento de poeira e a manutenção periódica dos veículos utilizados por forma a 

evitar emissões gasosas e ruido elevados e possível afectação da qualidade do ar, 

assim como, na fase de funcionamento a implementação do plano de monitorização 

às fontes de emissão associadas ao processo produtivo. 

Em termos de ruído devem ser cumpridos os valores legais junto dos pontos mais 

sensíveis, assim é sugerido no Estudo de Impacte Ambiental a realização de 

medições de ruído com a entrada em funcionamento da SAKTHI SP21 e sempre que 

haja alterações de funcionamento na unidade industrial que façam prever um aumento 

do nível sonoro nos recetores sensíveis. 

A nível patrimonial, caso os resultados das prospeções que irão decorrer assim o 

indiquem, será feito o ajusto do projeto relativamente ao parque de estacionamento 
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por forma a não interferir com os monumentos megalíticos criando nesta zona um 

Centro Interpretativo do espólio encontrado. Durante a fase de construção todos os 

trabalhos realizados serão acompanhados por um arqueólogo, principalmente os 

efetuados no raio de 50 m de proteção ao monumento megalítico. 

Em termos socio económicos e no sentido de causar o menor incómodo possível às 

populações situadas ao longo dos eixos rodoviários sugere-se que os materiais 

sobrantes sejam transportados com cobertura e que seja efetuada a lavagem dos 

rodados dos camiões pesados à saída de obra, assim como, assegurar o 

cumprimento correto das normas de segurança e sinalização de obra. 

1111..  QQUUAALL  OO  PPLLAANNOO  DDEE  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  AA  EEFFEETTUUAARR??  

Por forma a verificar e assegurar as condições ambientais que possam ser afetadas 

por esta unidade industrial serão implementados os seguintes planos de 

monitorização: 

Plano de acompanhamento de resíduos 

Por forma a garantir que há um correto controlo e armazenamento dos resíduos 

produzidos pela unidade industrial sugere-se a aplicação do plano de gestão dos 

resíduos para garantir o correto armazenamento e destino final dos resíduos 

adicionais produzidos nas diferentes fases do Projeto Júpiter. 

Plano de monitorização das emissões gasosas  

Por forma a dar cumprimento ao quadro legal em termos de valores limite de emissão 

e valores de emissão associados deverá ser implementado o plano de monitorização 

das emissões gasosas resultantes da fusão, preparação de areias e linhas de 

moldação, macharia e granalhadoras, no sentido de garantir o correto funcionamento 

dos sistemas de tratamento instalados. 
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Plano de monitorização do ruído 

Após a implementação deste Projeto e sempre que haja uma alteração ao 

funcionamento da unidade industrial, com alteração dos níveis de ruído dos 

equipamentos, deverá ser efetuada uma monitorização de ruído no sentido de verificar 

que esta unidade industrial não tem qualquer efeito em termos de ruído junto das 

habitações mais próximas. 

Plano de monitorização do património 

Face à existência de valores patrimoniais no local afeto ao Projeto Júpiter é proposto 

um acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos desenvolvidos, assim como 

a contínua monitorização dos mesmos espaços no sentido de garantir a melhor 

compatibilização destes vestígios arqueológicos com o projeto a ser implementado. 

Plano de monitorização da piezometria 

Por forma a averiguar o efeito da área impermeabilizada a nível do carregamento dos 

aquíferos será implementado um plano de monitorização para verificar a evolução 

piezométrica verificada na área envolvente à implementação do Projeto Júpiter. 

Plano de monitorização da dinâmica de criação de emprego 

Tendo em conta a dimensão do projeto e a quantidade dos postos de trabalho diretos 

e indiretos criados, assim como, o faseamento da implantação do projeto, propõe-se 

que o departamento de recursos humanos crie um plano para monitorização da 

dinâmica de criação de emprego e a respetiva qualificação. 
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1122..  QQUUAAIISS  OOSS  EEFFEEIITTOOSS  DDEECCOORRRREENNTTEESS  DDAA  NNÃÃOO  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEESSTTEE  PPRROOJJEECCTTOO??  

A não implementação do projeto de alteração fará com que a SAKTHI SP21 perca 

competitividade no mercado onde se insere, assim como, capacidade de resposta 

face às solicitações dos clientes. 

Este projeto irá criar cerca de 330 postos de trabalho diretos e tendo em conta que 

toda a produção será para exportação este projeto irá aumentar o volume das 

exportações para a Europa e EUA. 
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