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1

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
elaborado para o projeto de Ampliação da unidade II da DOURECA – Produtos Plásticos, Lda, dedicada
ao tratamento de superfície de peças plásticas.
Pretende-se com o RNT resumir os aspetos mais importantes do EIA, numa linguagem acessível à
generalidade dos potenciais interessados, de modo a que estes possam participar na fase de “Consulta
Pública” do EIA.
O EIA foi elaborado pelo CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, durante o
período compreendido março e dezembro de 2016.

2

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto que se submete a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) refere-se à ampliação da unidade II
da DOURECA – Produtos Plásticos, Lda, com a implementação de uma linha de tratamento de
superfície de peças plásticas, com uma capacidade de 156,845 m3 de banhos de tratamento químicos e
electrolíticos, e o reforço do fabrico de peças plásticas com a aquisição de máquinas de injeção. O
projeto inclui ainda uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR) para tratar as águas residuais
resultantes da linha de tratamento de superfície.

3

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA

O projeto é da responsabilidade da DOURECA – Produtos Plásticos, Lda, cujos dados gerais se
apresentam na Tabela 1. Ao longo deste documento o proponente será designado unicamente por
DOURECA.
Tabela 1 - Identificação e dados gerais do proponente
Designação

DOURECA – Produtos Plásticos, Lda

Morada

Unidade I
Estrada de São Bento nº90, Cossourado
4940-136 Cossourado
Paredes de Coura
Unidade II
Zona industrial de Formariz
Rua A, nº 357
4940-290 Formariz
Paredes de Coura

Telefone

251 780 060

Fax

251 780 069
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O projeto foi submetido a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), uma vez que o tratamento de superfície
se enquadra na legislação deste domínio, nomeadamente na alínea e) do ponto 4 do Anexo II do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, designadamente projetos de “Tratamento de superfície de
metais e matérias plásticas que utilizem processo eletrolítico ou químico com um volume total de cubas
de tratamento superior ou igual a 40 m 3”
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., uma vez que, com o projeto de
ampliação, a unidade II da DOURECA passa a ser um estabelecimento abrangido pelo regime de
prevenção de acidentes graves, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto.

4

FASE DO PROJETO

O projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução.

5

LOCALIZAÇÃO

A unidade II da DOURECA, bem como a área de ampliação desta unidade, localiza-se no limite sudoeste
da União de freguesias de Formariz e Ferreira, no concelho de Paredes de Coura e no distrito de Viana
do Castelo. O enquadramento territorial ao nível distrital, concelhio e da freguesia é apresentado na
Figura 1.
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Figura 1 – Enquadramento territorial do projeto ao nível distrital, concelhio e de freguesia (sem escala)

O projeto insere-se numa área industrial que se designa por zona industrial de Formariz. Na sua
envolvente mais próxima localizam-se outras empresas com as mais diversas finalidades, destacando-se
a indústria do calçado e de componentes de automóveis.
A zona industrial localiza-se na margem direita do rio Coura que flui a sul, com uma direção
aproximadamente este - oeste. Os aglomerados populacionais mais próximas são: Ponte Nova a
sudeste, Portelinha e Monte a este, Monte e Vila Meã a nordeste e Vale a norte. As áreas habitacionais
encontram-se rodeadas por terrenos agrícolas, imprimindo-lhes um carácter rural típico da região.
(Figura 2 e Figura 3)
A área é servida pela rede rodoviária nacional, sendo a N303 uma das principais vias de acesso que se
estende a noroeste da zona industrial e, ainda, um conjunto de outras vias secundárias que servem de
ligação entre as diversas povoações da região, bem como, outras unidades industriais presentes na
envolvente.
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Figura 2 – Localização do projeto de ampliação da unidade II da DOURECA (carta militar de Portugal)

Figura 3 – Localização do projeto de ampliação da unidade II da DOURECA (Google Earth)
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6

OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO PROJETO

6.1

OBJETIVO DO PROJETO

A DOURECA é uma empresa que pertence ao grupo francês DOURDIN S.A.. Tem como atividade
principal o fabrico de peças plásticas revestidas por metalização eletrolítica para fins decorativos. Os
principais clientes são a indústria automóvel, bem como os setores naval, aeronáutico, sanitário e de
eletrodomésticos. Detém 2 unidades industriais, ambas localizadas em Paredes de Coura, distanciadas
aproximadamente 6 km. A primeira (unidade I) encontra-se em funcionamento desde 1990 e a segunda
(unidade II) desde 2013.
A atual capacidade produtiva da DOURECA tem-se demonstrado insuficiente para responder às
solicitações do mercado. O seu crescimento tem sido exponencial nos últimos anos pelo que se
demonstra, agora, imperativo o aumento da capacidade produtiva da empresa e a adoção de tecnologia
de ponta que garanta maior celeridade no processo produtivo, sem perder a qualidade que os produtos
DOURECA detêm.
Dado que a DOURECA está num mercado cada vez mais competitivo a nível global, a satisfação dos
clientes, através de uma resposta rápida e com qualidade, é fundamental para conquistar novos clientes,
mais exigentes em qualidade e tempos de resposta, bem como para a manutenção dos clientes atuais.
Por outro lado, a DOURECA subcontrata o processo de injeção e de produção de ferramentas para
montagem, perdendo, assim, o controlo de qualidade nestas etapas, a capacidade de encurtar os prazos
de entrega e a possibilidade de reduzir os custos de produção e, consequentemente, de
comercialização. Assim, a internalização parcial do serviço de injeção, até então subcontratado na
íntegra, contribuirá para o alargamento da sua cadeia de valor e para o reforço da marca no mercado
nacional e internacional, na medida em que contribuirá para aumentar a capacidade de resposta da
empresa, completar o atual portefólio de produtos e diferenciar-se face à concorrência, permitindo-lhe
conquistar novos clientes e geografias e consolidar a sua presença nos mercados onde já atua. Esta
aposta apresenta-se como viável para a DOURECA pois a agregação destas tarefas, para além de
economicamente viável, dado o conhecimento técnico e os equipamentos produtivos necessários para
realizar este serviço não requerem grande investimento, permitem um melhor controlo da produção.
O projeto de ampliação da unidade II, cujo investimento é de aproximadamente 7 milhões e setecentos
mil euros, permitirá que o número de trabalhadores aumente dos atuais 222 para 262, no primeiro ano
de funcionamento, podendo chegar aos 310 no horizonte de 2020.

6.2

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO

A implementação do projeto de ampliação da unidade II da DOURECA realiza-se nas fases a seguir
descritas, cuja programação temporal é apresentada na Tabela 2.


Fase 1: Construção do edifício industrial e arranjos exteriores.
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Fase 2: Instalação do sistema elétrico desde as cabelagens e posto de transformação.



Fase 3: Instalação do armazém.



Fase 4: Instalação da unidade de Injeção.



Fase 5: Transferência de serviços.



Fase 6: Construção da linha de metalização eletrolítica de plásticos (LMEP) e ETAR.



Fase 7: Enchimento e testes.



Fase 8: Arranque do projeto.
Tabela 2 – Programação temporal das fases do projeto

Fase /
meses

2016
Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

2017
Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8

6.3

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A unidade II da DOURECA consiste num pavilhão constituído por rés-do-chão e primeiro andar. No résdo-chão desenvolve-se o processo produtivo e no primeiro andar as áreas sociais e de apoio. O
processo produtivo é constituído por receção e armazenamento de matéria-prima, pintura, galvanoplastia
(numa linha de tratamento de 123,825 m 3), embalagem e armazenamento. O apoio ao processo
produtivo inclui as áreas de laboratório, armazenamento de produtos químicos, doseamento de produtos
químicos, armazenamento de água para o processo industrial (tanque de 30000 l), desmineralização de
água, reoxidação (recuperação de crómio hexavalente), estação de tratamento de águas residuais
(ETAR), sistema de extração e tratamento de emissões para a atmosfera, sistema de ventilação,
retificação de corrente,

caldeira, compressor,

supressores, refrigeração

industrial, posto de

transformação, armazenamento de resíduos, depósito de gás de petróleo liquefeito (GPL) com
capacidade de 22,2 m3 e tanque de retenção de efluentes com uma capacidade de 180 m 3.
A concretização do projeto de ampliação realiza-se numa área de 12000 m 2, contígua à atualmente
ocupada pela unidade II. Consiste essencialmente na construção de um pavilhão industrial constituído
por rés-do-chão e primeiro andar. O rés-do-chão será ocupado por áreas industriais e áreas sociais e o
primeiro andar será exclusivamente por áreas sociais e de apoio. O processo produtivo é similar ao da
unidade atual, embora incluindo duas novas áreas: fabricação de peças plásticas por injeção e de
fabricação de peças por termoformagem e corte de insertos, e não incluindo a área de pintura. Inclui
também armazéns de matéria-prima e de produto acabado. A linha de galvanoplastia é de maior
7

Ampliação da unidade II da DOURECA – Produtos Plásticos, Lda
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Resumo não técnico

dimensão, apresentando um volume de banhos de tratamento de 156,845 m3. O apoio ao processo
produtivo inclui as áreas de manutenção (que serve a unidade II e a ampliação), laboratório,
armazenamento de produtos químicos, desmineralização de água, reoxidação, ETAR, sistema de
extração e tratamento das emissões para a atmosfera, retificação de corrente, caldeira, compressor,
supressores, refrigeração industrial, posto de transformação e armazenamento de resíduos. A ampliação
irá partilhar infraestruturas da unidade II, designadamente o sistema de doseamento de produtos
químicos, o armazenamento de água para o processo industrial, o sistema de ventilação, o depósito de
GPL e o tanque de retenção de efluentes. As áreas sociais, designadamente o refeitório, ficarão
centralizadas na nova área de ampliação.
Na Figura 4 é apresentada uma planta geral da unidade II da DOURECA e sua ampliação.
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Figura 4 – Planta geral da unidade II da DOURECA e ampliação
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De seguida descrevem-se de modo mais pormenorizado as principais etapas do processo produtivo na
ampliação da unidade II da DOURECA.


Receção e armazenamento de matéria-prima

A matéria-prima, peças plásticas, é rececionada, identificada e sujeita a um controlo e verificação
que permite detetar problemas e evitar que peças não-conforme entrem na etapa de tratamento de
superfície. O armazenamento de matéria-prima é realizado numa área dedicada para o efeito.


Injeção

Neste setor realiza-se a fabricação de peças plásticas que, juntamente com as rececionadas,
seguem para a etapa de tratamento de superfície.


Galvanoplastia

Constituindo a atividade central da ampliação, a galvanoplastia corresponde ao processo eletrolítico
de deposição de metal sobre um material plástico, com fim decorativo. Este processo ocorre em
quatro linhas paralelas, interligadas entre si, nomeadamente Linha de carga de peça plástica e
descarga de peça cromada, Linha eletrolítica, Linha química e Linha de limpeza e armazenamento
de bastidores.


Embalagem e armazenamento

As peças tratadas podem ser embaladas e expedidas para o cliente ou, no caso das peças de maior
valor acrescentado, serem embaladas e armazenadas para envio para tratamento adicional na
unidade I da DOURECA (pintura, montagem em mousse, serigrafia, entre outros). O armazenamento
de produto acabado é realizado numa área dedicada para o efeito.


Termoformagem e corte de insertos

Trata-se de um novo setor de produção de peças que não são submetidas ao processo de
galvanização. Neste processo, um filme de plástico é transformado numa peça através de calor,
vácuo e tendo por base um molde metálico. A etapa final do processo consiste na operação de corte
da peça. Numa primeira fase, este setor tem uma dimensão muito reduzida.

6.4

ANÁLISE DO RISCO PARA O AMBIENTE

Os riscos para o ambiente associados ao projeto que são mais relevantes são os que resultam da
presença e do manuseamento na unidade industrial de substâncias perigosas.
Com a ampliação da unidade II da DOURECA, o conjunto das duas unidades (unidade II e ampliação)
fica abrangido por legislação ambiental específica, o Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que
estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. O volume
de banhos de tratamento aumentou de 123,825 m 3 para 280,67 m3, aumentando também a quantidade
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de matérias-primas perigosas armazenadas (por exemplo o ácido crómico líquido usado na
galvanoplastia) e as lamas produzidas nas ETAR que também são substâncias perigosas.
Em resultado da instalação estar abrangida pela referida legislação, no Estudo de Impacte Ambiental foi
realizado um estudo de avaliação da compatibilidade de localização para o projeto. Este estudo teve
como objetivo mostrar que a receção, armazenagem e processos de fabrico com substâncias perigosas
é efetuada em condições de segurança e de proteção ambiental.

7

DESCRIÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE

Identificam-se de seguida os principais elementos que descrevem o atual estado do ambiente na
envolvente da área de ampliação da unidade II da DOURECA.
Geologia, Geomorfologia e Recursos minerais
As formas de relevo que ocorrem na região encontram-se fortemente condicionadas pelo substrato que
aqui ocorre, nomeadamente as formações metamórficas e os maciços graníticos. As formas mais
comuns na região são os enormes penedos arredondados isolados ou então aglomerados em caos de
blocos. Na envolvente imediata à área do projeto, a espessura da camada de alteração assume
importância considerável, não sendo tão comum a presença de blocos soltos.
A área do projeto insere-se numa zona com cotas variáveis entre os 250 m e os 270 m de altitude
apresentando um relevo moderado que tende a tornar-se mais pronunciado à medida que nos afastámos
para este e para oeste. Trata-se de uma zona com grande estabilidade tectónica e um risco sísmico
reduzido a baixo.
No concelho de Paredes de Coura não foi identificado qualquer geossítio, nem núcleos de explorações
de massas minerais. No entanto, foram identificadas quatro ocorrências minerais de estanho e
tungsténio e três áreas concessionadas para prospeção e pesquisa de feldspato, quartzo e lítio, sendo
que em todos os casos, estas áreas encontram-se demasiado afastadas para serem tidas em
consideração. No que diz respeito aos recursos hidrogeológicos, foi localizada uma nascente de água
mineral, designada por Grichões, localizada a cerca de 1 km a norte-noroeste da área do projeto,
estando identificada como água de nascente com objetivo de engarrafamento. Neste concelho não há
ocorrências termais identificadas.
Recursos hídricos subterrâneos
Em termos regionais, a área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Minho que flui a noroeste
com uma orientação preferencial de este-nordeste para oeste-sudoeste.
Do ponto de vista da produtividade aquífera, trata-se de um substrato granítico, em meio fissurado, com
permeabilidade alta e uma produtividade significativa.
No local onde se encontra instalado o projeto, o escoamento subterrâneo, como resultado direto da
precipitação, efetua-se sobretudo para sul, segundo a inclinação natural predominante do terreno, e em
11
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meio fissural. Contudo, a presença de níveis com uma componente argilosa relativamente bem marcada,
que possam ocorrer a preencher zonas de falha ou fratura, poderá conferir uma certa impermeabilização
a este substrato.
Em termos das principais fontes de contaminação, na área em estudo e na sua envolvente, segundo a
cartografia existente identificam-se: as diversas unidades industriais e afins; uma estação de tratamento
de águas residuais; fossas sépticas e/ou sumidouras que ainda existem nalgumas áreas, nomeadamente
na zona designada por Vale (a norte); os cemitérios localizados junto às áreas habitacionais; os campos
agrícolas que se encontram um pouco por toda a área e onde se verifica o uso de produtos químicos
como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Na área afeta ao projeto já se encontra instalado o sistema de
saneamento, pelo que não se colocam os problemas associados à existência de fossas sépticas. A rede
viária deve ser também considerada um foco poluente (difuso), nomeadamente as principais vias que
apresentam mais tráfego e se apresentam mais próximas da zona industrial.
As características das águas subterrâneas locais, em termos físico-químicos, apontam para águas com
valores normais, tendo em conta o contexto geológico onde se inserem. Contudo, no que diz respeito à
condutividade elétrica, os resultados apresentam alguma variabilidade, apresentando valores
ligeiramente superiores aos caracterizadores de águas inseridas neste contexto geológico. Refira-se que
estes valores poderão estar a ser influenciados pela ocupação antrópica da região. O nível hidrostático
médio, medido em poços e furos, pode ser considerado superficial, tendo em conta que na envolvente
existem nascentes, indicando a ocorrência de exsurgências à superfície.
Recursos hídricos superficiais
A área em estudo, em termos regionais integra-se totalmente na bacia hidrográfica do rio Minho, em
particular na sub-bacia do rio Coura, que flui a sul da área, com uma direção aproximadamente esteoeste. Na envolvente do local em estudo, encontra-se cartografada uma rede de linhas de água bastante
expressiva. A direção dos afluentes do rio Coura é predominantemente para sul e sudoeste mas, por
outro lado, o rio Coura apresenta uma direção preferencial este-oeste desaguando no rio Minho. As
linhas de água representadas na cartografia, nas suas zonas de cabeceira, tal como é possível observar
junto da área em estudo, não têm representatividade no terreno, assumindo-se apenas como linhas
preferenciais de escorrência.
As principais utilizações dos recursos hídricos superficiais na bacia hidrográfica do rio Minho estão
relacionadas, maioritariamente, com a agricultura, seguido do abastecimento de água através da rede
pública. Em menor percentagem, a pecuária e a indústria também possuem necessidades de consumo
de água superficial.
Os principais focos poluentes identificados na área em estudo são: as diversas indústrias com atividades
diferentes; as zonas urbanas com fossas sépticas e/ou sumidouras, nomeadamente na zona designada
de Vale ou mesmo pontualmente em habitações que ainda não tenham feito a ligação ao saneamento
instalado, tal como a norte da área em estudo; os cemitérios localizados a norte-nordeste da área em
estudo; os campos agrícolas que se encontram um pouco por toda a área, onde se verifica o uso de
12
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produtos químicos tais como fertilizantes, pesticidas e herbicidas; estações de tratamento de água
localizadas a este e a sul-sudeste; os viveiros de trutas localizados a este da área em estudo na margem
esquerda do rio Coura; entre outros potenciais focos poluentes de menor relevância.
Qualidade do ar
Paredes de Coura insere-se numa área geográfica de características homogéneas, em termos de
qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional, denominada por Zona Norte Litoral. Na
maior parte dos dias, esta zona apresenta um Índice de Qualidade do Ar de Bom, sendo de referir que
este índice pode ser de Muito Bom, Bom, Médio, Fraco e Mau.
Quanto aos recetores sensíveis da envolvente, ou seja, que podem ser afetados pela alteração da
qualidade do ar provocada pelo projeto de ampliação da unidade II da DOURECA, as habitações mais
próximas localiza-se a aproximadamente a 500 m, a norte e nordeste da área do projeto.
Por análise da envolvente da área do projeto identificam-se também as fontes poluidoras, as quais são
as fontes fixas das unidades fabris da zona industrial, bem como a rede viária na envolvente,
essencialmente a estrada municipal M513.
Ambiente sonoro
Do ponto de vista dos recetores sensíveis, a análise da envolvente da área de projeto mostra que não
existem edifícios de habitação, escolas, hospitais ou outros espaços de lazer. As habitações mais
próximas encontram-se a sensivelmente 500 m da área do projeto. O Plano Diretor Municipal de Paredes
de Coura, do ponto de vista do zonamento acústico, não classifica a área como sensível ou mista.
Em 2014 foram realizadas medições de ruído, com a unidade II da DOURECA em pleno funcionamento,
que mostram resultados que são compatíveis com os definidos para áreas não classificadas em Plano
Diretor Municipal.
Sistemas ecológicos
A ampliação da unidade II da DOURECA insere-se numa região intervencionada, zona industrial de
Formariz, que dispõe das condições necessárias para o acolhimento de pequenas/médias unidades
fabris.
A envolvente apresenta muitos sinais de interferência com os habitats naturais da região. Os principais
aspetos a referir são a presença de habitações no território e a presença de vias de comunicação, as
áreas agrícolas e as áreas florestais de resinosas.
Não obstante o elevado grau de interferência nos biótopos ocorrentes, há evidências de habitats naturais
na envolvente da área de ampliação da unidade II da DOURECA. Refira-se ainda que a Área de
Paisagem Protegida de Corno de Bico localiza-se também no concelho de Paredes de Coura mas em
diferentes freguesias e a uma distância considerável (aproximadamente 5 km em linha reta).
Os principais habitats inventariados são: pinhal/eucaliptal, áreas urbanas, áreas agrícolas e áreas
industriais. Na proximidade da área de ampliação, o rio Coura constitui um habitat aquático de referência
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e tem como principal afluente a ribeira de Borzendes. Ocorrem os seguintes habitats naturais: Amiais
ripícolas, Carvalhais, Tojais e Urzais-tojais.
O grau de intervenção humana na envolvente da área de ampliação condiciona a presença faunística. A
área ocupada pela unidade II não dispõe de condições adequadas ao estabelecimento de comunidades
animais de interesse conservacionista.
Solo e uso do solo
Na área em estudo é comum o solo apresentar-se esquelético, ou mesmo inexistente nas zonas de festo
e encostas mais íngremes e, noutros locais, o substrato rochoso chega mesmo a aflorar. Nos campos
agricultados (socalcos e zonas de inundação associadas a linhas de água) a camada de solo é, regra
geral, bastante mais espessa.
O projeto desenvolve-se na sua totalidade sobre solos antrossolos cumúlicos que correspondem à
generalidade dos solos dos terraços ou socalcos. Estes representam a acumulação de sedimentos com
textura franco-argilosa ou mais fina com espessura superior a 50 cm (resultado de rega contínua ou
alteração da superfície por ação do homem).
No que diz respeito à capacidade do uso do solo, a área insere-se em solos classificados como “Não
Agrícola (Florestal)”. Tendo em conta a aptidão do solo, o projeto encontra-se implantado em solos
moderadamente aptos para uso agrícola, de horticultura intensiva, com limitações a nível de obstáculos
físicos, mas altamente aptos para uso florestal, com espécies de crescimento rápido, e silvo-pastoril.
Tendo em conta a informação do Instituto Geográfico Português, verifica-se que a área do projeto em
análise insere-se na sua totalidade numa zona referenciada como “florestas abertas e vegetação
arbustiva e herbácea”. De referir que junto ao limite oriental, desenvolve-se uma vasta área fortemente
artificializada, identificada como uma zona destinada a "extração de inertes, áreas de deposição de
resíduos e estaleiros de construção".
Atualmente, a área de implantação do projeto localiza-se em territórios que entretanto foram
artificializados, estando inserido no interior de um pólo industrial, apresentando uma ocupação e uso do
solo distinta da que estaria prevista, ou potenciada, para o solo. Na envolvente imediata da área de
intervenção encontram-se implementadas várias empresas/indústrias. As áreas fortemente urbanizadas,
que possivelmente irão ser expandidas, localizam-se a nascente, embora com um carácter
acentuadamente rural que caracteriza a envolvente. Um pouco por toda a região encontram-se campos
agrícolas e zonas florestais (bouças). A densa rede viária possibilitou e facilitou o desenvolvimento dos
territórios artificializados.
Património cultural
Foram analisados 36 sítios de valor patrimonial, de carácter arqueológico, arquitetónico e/ou vernacular.
Dos sítios identificados, nenhum elemento patrimonial Classificado está localizado no interior do
perímetro de incidência direta do presente projeto, não sendo previsível que sofram qualquer tipo de
impacte.
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De igual modo, dos sítios inventariados e Não Classificados, considera-se que os elementos patrimoniais
identificados (Capela do Livramento, Cruzeiro do Livramento e Outeiro) serão alvo de um impacte de tipo
Compatível.
Socioeconomia
Os indicadores de população mostram que Paredes de Coura apresenta uma baixa densidade
populacional, a qual tem vindo a decrescer, tal com a da região do Alto Minho onde se insere,
contrariando a tendência de crescimento das regiões do Norte, Portugal e Continente. A sua população é
das mais envelhecidas da região do Alto Minho, tendo em consideração os índices de envelhecimento e
de dependência de idosos.
Os indicadores de emprego atividade económica mostram que o desemprego em Paredes de Coura é
inferior ao das regiões de Alto Minho, Norte, Portugal e Continente. Embora tenha aumentado
significativamente de 2001 para 2011, também aumentou menos que nas restantes regiões onde se
insere. A indústria transformadora tem um peso significativo no município, nomeadamente no que se
refere no número de pessoas ao seu serviço.
No que se refere aos acessos viários à área de projeto, é de destacar a estrada nacional EN303 que se
localiza a cerca de 600 m a norte, com ligação à unidade industrial pela estrada municipal M513. A
EN303 faz ligação a Arcos de Valdevez, a este, e à autoestrada A3 (IP1), a oeste. A autoestrada A3
(IP1) constitui-se como a via principal que assegura a ligação de Paredes de Coura à escala nacional e
internacional. A partir da A3 (IP1) faz-se a ligação a Espanha (Galiza) e a Lisboa, via autoestrada A1
(IP1).
Paisagem
A área em estudo insere-se na unidade de paisagem designado por Entre Douro e Minho, caraterizada
por grandes variações climáticas, morfológicas e de substrato que estão na origem de uma paisagem
bastante diversa ecológica e visualmente.
A área de implantação do projeto está inserida numa zona industrial em atividade, pelo que apresenta
uma paisagem bastante artificializada e significativamente alterada.
O projeto encontra-se circunscrito e integrado paisagisticamente com espaços ajardinados, estando
ainda envolvido por um espaço rústico de relevo ondulado com manchas de vegetação arbórea densa e
espaços cultivados, intercalados com um tecido urbano disperso resultando, em termos globais, numa
paisagem de qualidade e sensibilidade visual de valor médio.
Tendo em consideração o enquadramento biofísico, social, cultural e económico da região de estudo,
pode considerar-se que a paisagem apresenta uma capacidade de absorção visual elevada, dado tratase de um território bastante intervencionado ao nível de elementos antrópicos, o que permite suportar
facilmente novas intrusões, isso, sempre que as mesmas se verifiquem corretamente planeadas e
integradas no espaço envolvente.
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A sensibilidade paisagística, dado o carácter artificializado do território, está assim dependente da
tipologia e nível da intervenção a efetuar, que deverá ser pensada de forma a não comprometer a sua
qualidade visual e paisagística, através da introdução de novas estruturas ou infraestruturas que, pela
sua localização, altura, volumetria, cor, falta de qualidade arquitetónica ou emissão de fumos, contribuam
para a diminuição do valor global da paisagem.

8

RESUMO DOS PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS

Geologia, Geomorfologia e Recursos minerais
Para a fase de construção são identificados impactes ao nível do desprendimento de blocos ou
deslizamentos nos taludes criados (devido à execução de escavações e/ou aterros para implementação
de infra-estruturas), ao nível das alterações da rede de drenagem que podem acelerar o processo
erosivo (devido à remoção do coberto vegetal e da remoção da camada de alteração) e do aumento da
instabilidade do maciço devido à criação de novas fraturas ou abertura doutras já existentes (no caso de
haver necessidade de fazer escavação em rocha). Todos os impactes são considerados de importância
reduzida.
Recursos hídricos subterrâneos
Para a fase de construção são identificados impactes ambientais, designadamente: modificação no
modelo natural de infiltração das águas pluviais, levando à diminuição da capacidade de infiltração e
armazenamento no aquífero superficial; uma diminuição do armazenamento do aquífero devido à
impermeabilização de áreas potenciais de recarga e à colmatação de fraturas através da deposição de
materiais finos; e alteração da qualidade das águas subterrâneas por ocorrência acidental de derrames
de óleos, combustíveis e outros produtos químicos. Todos os impactes são considerados de importância
reduzida.
Para a fase de exploração identificam-se três impactes: a afetação do nível freático das captações que
existam na envolvente imediata, em consequência do consumo de água subterrânea; a alteração da
qualidade da água em consequência de derrames acidentais e a afetação do uso de outras captações,
quer pela extração de água, quer pela alteração da qualidade da água. Os impactes são considerados
pouco importantes, no entanto, o segundo pode apresentar uma importância maior.
Recursos hídricos superficiais
Para a fase de construção são identificados impactes ambientais, designadamente: o aumento do
escoamento superficial em consequência da impermeabilização da superfície; o aumento de drenagem
superficial em consequência da remoção da camada superficial; a alteração da qualidade da água
superficial em consequência da movimentação de terras; e a alteração da qualidade da água superficial
em consequência de derrames acidentais. Todos os impactes são considerados de importância
reduzida.
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Para a fase de exploração, identificam-se três impactes também de importância reduzida: a alteração da
qualidade da água superficial em consequência de derrames acidentais e a alteração do estado químico
e ecológico da massa de água (nomeadamente do rio Coura), também em consequência de derrames
acidentais e a afetação do uso da água superficial em consequência da alteração da sua qualidade.
Qualidade do ar
Na fase de construção, embora pouco importante, identifica-se como impacte ambiental a emissão de
partículas e gases de combustão.
Os principais impactes associados ao projeto referem-se à fase de exploração, nomeadamente à
emissão de poluentes através de fontes pontuais e de fontes difusas, todos considerados pouco
importantes. Pode ainda ocorrer um impacte importante em caso da ocorrência de um incêndio, embora
a probabilidade de ocorrência seja baixa.
Ambiente sonoro
Na fase de construção irá verificar-se um aumento local dos níveis de ruído, provocado pelas atividades
e equipamentos associados à obra. Na fase de exploração, os equipamentos ruidosos existentes na
ampliação da unidade II da DOURECA, bem como o tráfego rodoviário (automóveis e camiões),
conduzem também a um aumento local dos níveis de ruído. Tendo em conta o tipo de ruído emitido e a
envolvente da área do projeto, considera-se que estes impactes são pouco importantes.
Sistemas ecológicos
Os principais impactes na fase de construção são a impermeabilização de solos e perturbação de
habitats da envolvente.
Os principais impactes na fase de exploração são a produção de efluentes líquidos e gasosos, a
produção de lamas da ETAR, ricas em metais pesados, a perturbação de habitats da envolvente e
atropelamentos de fauna. Os impactes mais importantes que se identificam são a produção de efluentes
líquidos e gasosos, bem como a produção de lamas da ETAR. Os restantes são considerados pouco
importantes.
Solo e uso do solo
Para a fase de construção são identificados impactes ambientais, designadamente: a alteração da
estrutura do solo como consequência da desmatação e remoção do horizonte de alteração; a
contaminação do solo em consequência de derrames acidentais; e a afetação do seu uso em
consequência da alteração da sua qualidade. Todos os impactes são considerados de importância
reduzida.
Para a fase de exploração também são identificados impactes ambientais, igualmente considerados
pouco importantes, designadamente: a contaminação do solo em consequência de derrames acidentais
e a afetação do seu uso em consequência da alteração da sua qualidade.

17

Ampliação da unidade II da DOURECA – Produtos Plásticos, Lda
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Resumo não técnico

Património cultural
Os trabalhos de campo realizados na área de incidência direta do projeto permitiram uma total
identificação dos impactes, na medida que os solos são classificados como solos de tipo Urbano e áreas
de “Aterro e Escavações”, estes resultantes de trabalhos de remoção de terras, com afetação do solo,
executados em fase prévia aos trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito deste EIA. Da inspeção
das secções estratigráficas resultantes da abertura mecânica assim como de um extenso corte
estratigráfico na extremidade este do terreno não se identificou qualquer vestígio passível de interesse
patrimonial.
Socioeconomia
Na fase de construção, identifica-se como impacte ambiental a diminuição da qualidade de vida da
população na envolvente da obra. No entanto, uma vez que esta se realiza dentro de uma zona industrial
este impacte é considerado pouco importante
Para a fase de exploração são considerados importantes os seguintes efeitos: o aumento do emprego,
com a criação de 40 novos postos de trabalho que podem aumentar até 88 até 2020, e o
desenvolvimento económico do concelho. Com menor importância identificam-se ainda a diminuição da
qualidade de vida da população envolvente, o aumento da circulação diária de veículos e o aumento dos
riscos ambientais.
Paisagem
A tipologia do projeto, conciliada com as caraterísticas morfológicas do local onde se insere, o qual
apresenta uma elevada capacidade de absorção visual, contribuiu para que se considerem pouco
importantes os impactes negativos do projeto na Paisagem.

9

CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Geologia, Geomorfologia e Recursos minerais
Embora os impactes sejam considerados pouco importantes e apenas para a fase de construção, são
propostas medidas de mitigação, tais como o saneamento de blocos em situação instável e a criação de
bancadas entre taludes, sempre que tal seja admissível, de modo a “suavizar” o declive; o
armazenamento do material resultante da decapagem para reaplicação em áreas a ajardinar; o
desenvolvimento de sistemas de drenagem com orientação que acompanhe a dos caminhos existentes e
a concentração de todas as infra-estruturas numa mesma área.
Recursos hídricos subterrâneos
Para a fase de construção, embora os impactes sejam considerados pouco importantes, são propostas
medidas de mitigação, nomeadamente: reutilização do substrato removido; o estabelecimento de
potenciais áreas de recarga do aquífero; concentração de zonas de deposição de material para evitar a
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dispersão de áreas impermeabilizadas; e uma manutenção cuidada dos veículos e maquinarias de apoio
e a impermeabilização das zonas de armazenamento de matéria-prima.
Relativamente à fase de exploração, os limites dos caudais de extração definidos nas licenças de
exploração de água subterrânea devem ser cumpridos e devem ser implementadas medidas de redução
dos consumos de água e de minimização das descargas acidentais, tais como uma manutenção
adequada dos veículos e maquinaria de apoio, impermeabilização de zonas de armazenamento de
matéria-prima e resíduos, implantação de um sistema de retenção de efluentes, em zonas de cargas e
descargas e de manuseamento de resíduos, assim como a criação e manutenção de bacias de retenção.
Recursos hídricos superficiais
Para a fase de construção, embora os impactes sejam considerados pouco importantes são propostas
medidas de mitigação, nomeadamente: a criação de um sistema de drenagem periférico, para toda a
área envolvente, de modo a conduzir as águas de precipitação, nas melhores condições, até ao meio
recetor natural e a remoção da camada de solo em períodos de menor pluviosidade para que não
ocorram fenómenos de arrastamento de partículas finas para as linhas de água. São ainda propostas
medidas, relacionadas com a prevenção de derrames, já indicadas no tema anterior de Recursos
hídricos subterrâneos.
Para a fase de exploração, embora os impactes também sejam considerados pouco importantes são
propostas medidas de mitigação, nomeadamente a revisões e inspeções periódicas atempada dos
veículos da unidade industrial. São ainda propostas medidas, relacionadas com a prevenção de
derrames, já indicadas no tema anterior de Recursos hídricos subterrâneos.
No que se refere à proteção dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais, o estudo de riscos para o
ambiente realizado, evidencia um conjunto de medidas já implementadas no projeto, nomeadamente a
impermeabilização da área de cargas/descargas de matérias-primas (produtos químicos); a existência de
procedimentos de descarga de matérias-primas; o controlo de acessos às instalações e de velocidade de
circulação; a inspeção regular dos empilhadores e das paletes usadas no transporte de matérias-primas;
obturação de caleiras de pluviais, caso necessário; Sistema Automática de Deteção de Incêndio com
ligação aos bombeiros de Paredes de Coura (localizados a curta distância); áreas de banhos de
tratamentos segregadas das áreas de injeção de plásticos (onde se situa a maior probabilidade de
incêndio); a nave atual é separada da nave ampliação (edifícios a distância segura), conferindo uma
separação corta-fogo (a cobertura entre as naves é resistente ao fogo); existência de bacias das ETARs
das naves (atual e ampliação) com possibilidades de conterem águas de combate a incêndios no interior
das Naves; inspeção periódica das bacias das ETARs, do tanque de emergência, e das caleiras de
encaminhamento de efluentes contaminados às ETARs e ao tanque de emergência; caleiras, bacias das
ETARs e tanque de emergência, revestidos com material anticorrosivo; bacias das ETARs e tanque de
emergência em betão armado, e com revestimento superficial interno elástico; existência de Plano de
Manutenção preventiva da instalação e equipamentos; Manual de Ambiente e Segurança contendo
normas de segurança a cumprir pelos colaboradores da Doureca II e pelas empresas exteriores que
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fazem intervenções; formação de todos os colaboradores em Segurança e Ambiente; verificação e
auditoria das condições de Segurança e Ambiente; vigilância permanente da instalação; deteção de
incêndios; meios de combate a incêndios (extintores, carreteis, hidrantes); meios de combate a
derrames; Plano de Emergência contendo as instruções de atuação em caso de emergência; definição
de equipas de emergência e realização de simulacros regulares.
Qualidade do ar
Para a fase de construção são propostas medidas de mitigação relacionadas com a lavagem dos
rodados e controlo da velocidade da circulação dos veículos e máquinas de apoio à obra.
Para a fase de exploração, embora os impactes sejam considerados pouco importantes são propostas
medidas de mitigação relacionadas com a manutenção periódica dos equipamentos de tratamento das
emissões para a atmosfera e da caldeira, com adequadas condições de armazenamento dos produtos
químicos, realização de inspeções periódicas a equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de
estufa e medidas de prevenção e combate a incêndio.
É proposto um plano de monitorização das fontes fixas, de acordo com a legislação em vigor nesta
matéria.
Ambiente sonoro
Para a fase de exploração são propostas medidas, nomeadamente a realização de manutenção
adequada aos equipamentos mais ruidosos, bem como o estabelecimento de requisitos de compra de
máquinas e equipamentos, garantindo o cumprimento da legislação em vigor ao nível do ruído
produzido.
É proposto um plano de monitorização do ruído ambiental, no local em que se realizou o estudo de ruído
anterior, de acordo com a legislação em vigor nesta matéria.
Sistemas ecológicos
Para a fase de construção são propostas medidas de mitigação, nomeadamente a execução dos
trabalhos unicamente dentro da área de projeto e a deposição de resíduos em recipientes adequados,
mantendo-os dentro da área de construção.
Para a fase de exploração são propostas medidas de mitigação, relacionadas com a prevenção da
poluição (efluentes e lamas do processo) resultante do projeto.
Solo e uso do solo
Para a fase de construção, embora os impactes sejam pouco importantes foram previstas medidas de
mitigação, nomeadamente: que a remoção do horizonte de alteração seja feita de forma faseada e que,
sempre que possível, na zona de aterro, se utilize solo da zona para minimizar as diferenças de textura e
estrutura. Foram ainda propostas medidas de mitigação descritas em temas anteriores.
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Para a fase de exploração as medidas de minimização centram-se também na prevenção de derrames
acidentais e foram descritas em temas anteriores.
Património cultural
Dado que o projeto incide sobre uma área em que já ocorreu total afetação do solo, não se considerou
necessário a implementação de medidas de mitigação.
Socioeconomia
Para a fase de construção, as medidas de mitigação estão já descritas nos temas anteriores.
Para a fase de exploração, identificam-se como medidas de mitigação a integração dos colaboradores
num ambiente de qualidade com condições adequadas de segurança e saúde no trabalho, bem como a
implementação de medidas de gestão ambiental na empresa, incluindo as situações de emergência.
Paisagem
Embora os impactes sejam considerados pouco importantes, foram previstas medidas de mitigação para
a fase de exploração, nomeadamente a manutenção de uma boa organização dos espaços exteriores e
a implementação de uma cortina de vegetação.

10 CONCLUSÕES
Em síntese, tendo em consideração as caraterísticas do projeto, as medidas de mitigação definidas, bem
como o plano de monitorização a implementar, não foram identificados efeitos ambientais que
inviabilizem o projeto de ampliação da unidade II da DOURECA.

21

