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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 Agregação de Capacidade na Unidade de
Produção de Energia da Enerlousado, em Lousado, Vila Nova de Famalicão.
O EIA foi elaborado pela Allvision - Consulting and Training, Lda., com base no projeto
que se encontra em fase de Projeto de Execução. A elaboração do presente EIA

decorreu entre julho e setembro de 2017.
1.1. Identificação do Projeto e do Proponente
O projeto submetido a EIA, designado por "Agregação de Capacidade na Unidade de
Produção de Energia da Enerlousado", consiste na aumento da capacidade instalada
da unidade de produção de energia, através da agregação de duas novas
caldeiras (previamente instaladas e pertencentes à Continental Mabor), no
processo da Enerlousado, existente em Lousado, Vila Nova de Famalicão, sendo o
proponente a Enerlousado - Recursos Energéticos, Unipessoal Lda (doravante
designada por Enerlousado).
Esta unidade produzirá, com recurso a gás natural, energia elétrica, que será injetada
na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP), e energia térmica (sob a forma
de vapor de água), que será utilizada no processo industrial da empresa Continental
Mabor - Indústria de Pneus, S.A. (doravante designada por Continental Mabor) .
É no interior das instalações dessa unidade industrial que se localiza a unidade de
produção de energia, cuja capacidade instalada se pretende aumentar.
1.2. Identificação da Entidade Licenciadora ou Competente para Autorização
A entidade coordenadora do licenciamento de atividade da Enerlousado é a Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG). Para além disso, a Autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), tendo em conta a tipologia de projeto, é a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).
Por outro lado, face à potência instalada, o projeto em causa carece, também, da
obtenção de licença ambiental. A entidade competente para o licenciamento ambiental
é a APA.
2. PROJETO
2.1. Antecedentes e Objetivo do Projeto
A Enerlousado, sociedade por quotas, foi constituída em 25 de outubro de 2005, tendo
como objeto social a exploração de uma central de cogeração destinada à produção
de energia elétrica e de energia térmica sob a forma de vapor. Esta central de
cogeração localiza-se na área da instalação da Continental Mabor, em Vila Nova de
Famalicão. A sua localização deve-se ao facto de o vapor produzido na unidade ser
utilizado, na sua totalidade, no processo produtivo da Continental Mabor.
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A unidade de produção de energia possui licença de exploração, emitida pela extinta
Direção Regional de Economia do Norte, em 23/10/2006.
Atendendo ao contexto de crescimento em que a Continental Mabor se insere, a
unidade de produção de energia vê-se forçada a acompanhar esse crescimento, de
forma a dar resposta às necessidades do processo produtivo.
Uma das ampliações mais recente da Continental Mabor, designada por Projeto 20
Mio, permitirá aumentar a capacidade produtiva da unidade industrial em 23%, ou
seja, de 52 000 pneus/dia para 64 000 pneus/dia. O aumento de produção pretende ir
ao encontro dos pedidos das fábricas de automóveis, nomeadamente para
equipamento de origem, garantindo uma cota de mercado mais alargada e a
manutenção da unidade industrial em Portugal.
O projeto de ampliação da Continental Mabor, que ditou a necessidade de ampliar a
capacidade instalada da unidade de produção de energia (Projeto 20 Mio) foi alvo de
avaliação de impacte ambiental, por parte destes, tendo sido emitida a Declaração de
Impacte Ambiental condicionada em 18 de dezembro de 2012.
No entanto, tendo em conta que, com o aumento da capacidade instalada, decorrente
da agregação de equipamentos da Continental Mabor, a unidade de produção de
energia passará a ter uma capacidade superior ao limiar definido legislação, ou seja,
50 MW, a Enerlousado, enquanto proprietária da unidade, tem que instruir o processo
de licenciamento ambiental. Para além disso, a unidade passa, também, a ser
abrangida pelo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, pelo que o projeto
em causa será alvo de EIA autónomo.
2.2. Localização do projeto
A unidade de produção de energia da Enerlousado localiza-se no interior da instalação
industrial da Continental Mabor, na Rua Adelino Leitão, Lousado, Vila Nova de
Famalicão, distrito de Braga.
O distrito de Braga localiza-se no litoral da região Norte de Portugal Continental.
Confronta a norte com o distrito de Viana do Castelo, a leste com o distrito de Vila
Real, a sul com o distrito do Porto e a oeste com o Oceano Atlântico. Pertencem ao
distrito de Braga os concelhos de Amares, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto,
Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro,
Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde e Vizela.
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Legenda:
Área em Estudo

S/ escala

Figura 1 - Enquadramento territorial do projeto ao nível distrital e concelhio.

O concelho de Vila Nova de Famalicão encontra-se atualmente, e com base na
reorganização territorial de 2013, subdividida nas seguintes freguesias: União de
freguesias Antas e Abade de Vermoim; União de freguesias Arnoso (Stª Eulália, Stª
Maria) e Sezures; União de freguesias Ávidos e Lagoa; Bairro; Brufe; União de
freguesias Carreira e Bente; Castelões; Cruz; Delães; União de freguesias Esmeriz e
Cabeçudos; Fradelos; Gavião; União de freguesias Gondifelos, Cavalães e Outiz;
Joane; Landim; União de freguesias Lemelhe, Mouquim e Jesufrei; Louro; Lousado;
Mogege; Nine; Oliveira S. Mateus; Oliveira Stª Maria; Pousada de Saramagos;
Pedome; Requião; Riba de Ave; Ribeirão; União de freguesias Ruivães e Novais;
Seide; União de freguesias Vale S. Cosme, Telhado e Portela; Vale S. Martinho;
Vermoim; União de freguesias Vila Nova de Famalicão e Calendário; Vilarinho de
Cambas.

De acordo com a figura seguinte, a freguesia de Lousado localiza-se sensivelmente a
Sul do concelho.
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Área em Estudo
S/ escala

Figura 2 - Enquadramento territorial do projeto ao nível da freguesia.

Conforme já referido, a Enerlousado localiza-se dentro da área de implantação da
Continental Mabor, que dista cerca de 7 Km do centro de Vila Nova de Famalicão. A
sua envolvente constitui uma zona de ocupação mista, onde se encontram algumas
unidades industriais de grande dimensão e onde se verifica a presença de habitações
e terrenos agrícolas associados.

O acesso às instalações da Enerlousado efetua-se a partir da entrada Sul da
Continental Mabor.

A localização da EnerLousado sobre fotografia aérea é apresentada na Figura 3. Em
anexo (desenho nº 1) apresenta-se a sua localização sobre carta Militar.
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Legenda:
Limite da área da Continental Mabor
Área de intervenção/ Projeto

Figura 3 - Localização da Enerlousado sobre ortofotomapa.

As coordenadas de um ponto médio da área de implantação da instalação da
Enerlousado são as apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Coordenadas da área de implantação do projeto.
Longitude

Latitude

Coordenadas militares (datum Lisboa)

112385,98

1751326,41

Coordenadas geográficas (datum WGS 84)

-8.541908

41.454084

2.3. Descrição do Projeto
O projeto de ampliação da unidade de cogeração da Enerlousado consiste integração
de duas caldeiras no processo de produção de energia da Enerlousado, que foram
previamente instaladas pela Continental Mabor. Por este facto, o projeto não terá fase
de construção.
Esta unidade produzirá, com recurso a gás natural, energia elétrica, que será injetada
na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP), e energia térmica (vapor de
água), que será utilizado no processo industrial da empresa Continental Mabor.
A implementação deste projeto permitirá aumentar a capacidade instalada, de
produção de vapor de água, de 45 ton/h (20 ton/h a 25 bar e 25 ton/h a 22 bar) para
75,6 ton/h (20 ton/h a 25 bar, 25 ton/h a 22 bar, 30 ton/h a 25 bar e 0,6 ton/h a 30 bar),
através da agregação de duas novas caldeiras, pertencentes à Continental Mabor. No
que se refere à produção de energia elétrica não haverá qualquer alteração. Assim,
com esta ampliação, a capacidade global da unidade de produção de energia passará
de 42 MWt para 63 MWt.
A unidade de produção de energia da Enerlousado possui atualmente duas linhas de
produção de energia:
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Turbina a gás natural associada a uma caldeira recuperativa e;
Caldeira convencional;

Uma delas produz apenas energia térmica, sob a forma de vapor de água, com
recurso a uma caldeira convencional a gás natural. A outra linha (cogeração),
constituída por uma turbina a gás natural associada a uma caldeira recuperativa,
produz energia elétrica e energia térmica (vapor de água). Na figura seguinte
apresenta-se, de forma esquemática, o funcionamento atual da unidade de produção
de energia.
Gases de
Combustão

Gás Natural

Ar

Turbina

Caldeira
Recuperativa

Gases de
Combustão

Vapor para a
Continental

Gás Natural
Electricidade
para o SEP

Água tratada +
Condensado limpo

Gases de
Combustão

Gás Natural
Ar

Caldeira
Convencional

Vapor para a
Continental

Água tratada +
Condensado limpo

Figura 4 - Esquema de funcionamento atual da unidade de produção de energia.

O aumento da capacidade instalada da unidade de produção de energia contemplou a
instalação de um conjunto de novos equipamentos, dos quais se destacam 2 caldeiras
convencionais, um sistema de osmose inversa, 6 bombas de água para as caldeiras, 1
descalcificador,1 tanque desgasificador, 1 tanque de água osmotizada, 1 tanque de
água descalcificada, 2 tanques de salmoura (do descalcificador), 1 tanque de
aproveitamento de vapor flash e 4 permutadores para aproveitamento de energia do
condensado sujo, das purgas contínuas, da água de alimentação e do vapor flash.

Para produzir energia, a unidade da Enerlousado, consome essencialmente gás
natural e água, situação que se manterá após aumento da capacidade instalada.
Para além disso, consome, ainda, energia elétrica e um conjunto de produtos
auxiliares dos quais se destacam os produtos químicos utilizados no tratamento da
água, para a produção de vapor, óleos lubrificantes e detergente de lavagem da
turbina.
A unidade funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, havendo apenas duas
paragens anuais, em agosto (cerca de uma semana) e em dezembro (cerca de duas
semanas), para limpeza e manutenção dos equipamentos e instalação. Com a
implementação do projeto de ampliação o regime de funcionamento manter-se-á.
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A implementação deste projeto decorrerá nas etapas e prazos descritos no
cronograma que se apresenta abaixo.
Atividade

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

(…)

Elaboração e licenciamento do projeto de ampliação da
capacidade instalada da Enerlousado (Licenciamento Ambiental).
Estabilização de todo o processo de produção de energia, face à
agregação de 2 novas caldeiras.
Exploração da instalação

3. AMBIENTE AFETADO E PRINCIPAIS IMPACTES
3.1. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
As formas de relevo, que ocorrem na região, encontram-se fortemente condicionadas
pelo substrato rochoso de natureza metassedimentar. Assim, a área afeta ao projeto
caracteriza-se por apresentar um relevo suave a moderado, apresentando cotas
variando entre os 47m e os 59m de altitude, com zonas de talvegue pouco encaixadas
e vertentes pouco acidentadas.
A Enerlousado situa-se para oeste de um provável alinhamento regional, com
orientação NNO-SSE e inclinação desconhecida, mas que poderá apresentar alguma
movimentação ativa vertical. No entanto, no local não se observa qualquer indício da
sua presença. A área insere-se numa zona com grande estabilidade tectónica e um
risco sísmico reduzido a baixo, ou seja, está localizado numa das regiões mais
estáveis de Portugal Continental.
No concelho de Vila Nova de Famalicão não foram identificados geossítios, nem
núcleos de exploração de massas minerais. No entanto, foram encontradas sete
ocorrências minerais de estanho, tungsténio, quartzo, feldspato, grafite e caulino. A
norte da área em estudo, existe uma ocorrência mineral de grafite com a designação
de Terra Negra e Ferreiros. Cerca de 2km para oeste da área de localização do
projeto, é possível encontrar uma ocorrência de caulino, denominada de Raidos e que,
segundo a Carta Geológica de Portugal, se encontra em atividade. No concelho
encontra-se listada uma área concessionada para prospeção e pesquisa de Sn, Au,
Ag, Cu, Zn, Pb, As, Sb e W. Em Vila Nova de Famalicão não há ocorrências termais
identificadas. Contudo, todas estas referências estão suficientemente afastadas da
área para serem tidas em consideração.
Na fase de exploração, as ações previstas, para a implementação do aumento de
capacidade da unidade de produção de energia, não serão geradoras de impactes
sobre este fator ambiental.
3.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
Em termos regionais, a área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Ave,
que flui a Sul e se estende segundo uma orientação preferencial ENE-OSO a E-O.
Do ponto de vista da produtividade aquífera, a região apresenta valores que, de uma
forma geral, não ultrapassam os 50 m3/(dia.km2), tratando-se de um substrato
metassedimentar, em meio fissurado, com permeabilidade muito baixa e uma
produtividade também muito baixa, genericamente inferior a 1 l/s.km2.
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No local onde se encontra instalado o projeto alvo de análise, o escoamento
subterrâneo, como resultado direto da precipitação, efetua-se sobretudo para Sul,
segundo a inclinação natural predominante do terreno, em meio fissural e ao longo das
superfícies de xistosidade. 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 determinada impermeabilização a este substrato,
alterando as direções preferenciais de escorrência.
Na envolvente da área em estudo, os principais focos poluentes são: as indústrias e
unidades afins; as fossas sépticas e/ou sumidouras que ainda possam existir
nalgumas áreas habitacionais; um matadouro a sul; a sudeste uma zona com depósito
subterrâneo de líquidos ou gases contaminantes; os cemitérios; e os campos agrícolas
que se encontram na envolvente, onde se verifica o uso de produtos químicos como
fertilizantes, pesticidas e herbicidas.
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 estarão a ser influenciados pela atividade antrópica que se verifica na área.
Na fase de exploração, o derrame de óleos e outros combustíveis, provenientes da
circulação de veículos de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, assim
como o manuseamento e armazenamento de resíduos, poderá traduzir-se em
impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos com alguma gravidade e
de complexa recuperação, afetando a sua qualidade e o seu uso por captações
vizinhas. No entanto, estes impactes são pouco significativos. Por outro lado,
atendendo ao aumento do consumo de água que se irá verificar, decorrente do
aumento de capacidade da unidade de produção de energia, é expectável a
ocorrência de impactes negativos, com alguma significância no nível freático e,
consequentemente, no uso das captações subterrâneas existentes na envolvente. No
entanto, este impacte sobre os recursos hídricos subterrâneos, poderá ser atenuado,
tendo em consideração que a tendência será de captar cada vez mais água a partir do
Rio Ave, reduzindo a extração de água a partir das captações subterrâneas.
3.3. Recursos Hídricos Superficiais
A área em estudo situa-se no concelho de Vila Nova de Famalicão, o qual se insere na
Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), sendo que a área de intervenção
do Projeto de Ampliação da Unidade de Cogeração da Enerlousado se encontra
totalmente inserida na Bacia Hidrográfica do rio Ave.
O rio Ave nasce na Serra da Cabreira, no concelho de Vieira do Minho, a cerca de 1
200 m de altitude, e percorre 101 km até à foz, a sul de Vila do Conde.
A bacia hidrográfica do rio Ave ocupa uma área aproximadamente de 1 391 km2, dos
quais cerca de 247 km2 e 342 km2 correspondem, respetivamente às áreas das bacias
dos seus principais afluentes: o rio Este, na margem direita, e o rio Vizela, na margem
esquerda.
Na envolvente da área em estudo, encontra-se cartografada uma rede de linhas de
água bastante expressiva. No entanto, muitas dessas linhas de água, são, em termos
regionais, linhas de água de ordem inferior, muitas delas sem caudal permanente, que
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fluem em direção às linhas de água de ordem superior. Identificam-se algumas zonas
de talvegue por onde se estendem linhas de água, nomeadamente, o rio Pelhe que flui
a este da área em estudo, com uma direção aproximadamente NE-SO; a oeste da
área desenvolve-se o Ribeiro do Beleco com direção sensivelmente N-S e, mais
próximo da zona em estudo, situam-se algumas linhas de água, sendo que uma delas
intersecta a área da Continental Mabor. O projeto de ampliação da Continental Mabor
20 Mio, contemplou a intervenção nesta linha de água, de forma a viabilizar a
pretensão.
A ribeira que atravessa a área da CONTINENTAL MABOR é afluente da ribeira de
Lousado, que por sua vez aflui ao rio Ave.
Os principais usos ou consumos dos recursos hídricos superficiais, têm as seguintes
finalidades:
- Abastecimento de Água;
- Rega;
- Produção de Energia;
- Diluição/transporte de águas residuais;
- Pesca;
- Recreio, lazer e turismo.
No que se refere à qualidade da água, na bacia hidrográfica do rio Ave, existem duas
as estações utilizadas na sua monitorização; Uma localizada no rio Ave e a outra no
rio Vizela. Estas estações encontram-se localizadas a montante e bastante afastadas
da área de intervenção do projeto.
Tendo em conta os dados disponibilizados, constatou-se uma certa estabilidade da
qualidade da água superficial, nas duas estações. Relativamente a 2013, verifica-se
que a qualidade da água, na estação localizada no rio Ave, obteve uma classificação
de Razoável e a estação localizada no rio Vizela obteve uma classificação de Má.
Em ambas as estações de monitorização, os parâmetros que contribuíram para a
classificação obtida, em 2013, são os associados à poluição microbiológica (coliformes
fecais e totais, estreptococos fecais).
Dada a localização das estações de monitorização é expectável que a qualidade de
água do rio Ave, nas proximidades da área de intervenção, seja pior do que a
verificada nas estações, face ao efeito cumulativo dos focos de poluição, que se vão
verificando ao longo do seu percurso.
Atendendo à não existência de estações de monitorização da qualidade da água a
jusante da área de intervenção, não é possível aferir o contributo das linhas de água
secundárias, existente na envolvente à área de intervenção, para a qualidade da água
do rio Ave.
No entanto, tendo em consideração as exigências, em termos ambientais, decorrentes
do licenciamento da atividade da Continental Mabor, é efetuado o controlo trimestral
da qualidade da água da linha de água que atravessa a sua instalação industrial, e
que foi intervencionada (canalizada). Esse controlo é efetuado em quatro pontos,
sendo um deles a montante das instalações, dois deles no interior e um a jusante das
instalações. Com base nessa monitorização verifica-se situações pontuais de
degradação da qualidade da água à saída da instalação.

11/ 19

Agregação de Capacidade na Unidade de Produção de Energia da Enerlousado
Estudo de Impacte Ambiental
Resumo Não Técnico

Dado que Vila Nova de Famalicão apresenta, em 2015, um nível de cobertura do
serviço do sistema de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do concelho de 79%
(dado obtidos em www.ersar.pt), a poluição hídrica, na área de estudo, poderá resultar
de focos de poluição pontual, nomeadamente:
- descargas ilegais de efluente (doméstico e industrial), fossas sépticas;
- águas pluviais drenadas que, em algumas situações, têm associadas águas residuais
descarregadas ilegalmente na respetiva rede de drenagem.
A poluição difusa, resultante da atividade agrícola deve, também, ser considerada,
uma vez que a sua presença na área de estudo é expressiva.
Na fase de exploração do projeto, os impacte verificados são negativos. Ter-se-á
impactes ao nível da qualidade da água, que surgem da eventualidade de ocorrerem
derrames de substâncias utilizadas no processo, embora pouco significativo. Para
além disso, haverá impactes negativos e significativos ao nível do uso/ disponibilidade
da água superficial, na medida em que, com a implementação do projeto, haverá um
aumento nas necessidades de água, que serão, na sua maioria serão satisfeitas com
recurso à captação superficial, existente no Rio Ave.
3.4. Clima
O município de V. N. Famalicão tem um clima do tipo mediterrâneo, caraterizado por
um verão longo e fresco, com as temperaturas no mês mais frio abaixo dos 18ºC, nos
três meses mais frios maiores que -3ºC, no mês mais quente entre 10ºC e os 22ºC. As
caraterísticas do clima dependem, primeiramente, da latitude, altitude e contexto
topográfico envolvente, mas também pela localização relativamente à faixa costeira
atlântica.
Ao nível do clima não se prevê que venham a ocorrer impactes ambientais
decorrentes do projeto em análise.
3.5. Qualidade do Ar
Atualmente, tendo em consideração as emissões dos poluentes NO2, CO, PM10 e
SO2 associadas ao funcionamento da Enerlousado, da Continental Mabor, da ITA e às
vias rodoviárias existentes na envolvente verifica-se, de uma forma geral, o
cumprimento da legislação vigente em termos de qualidade do ar, com exceção dos
valores estimados de NO2 e de SO2.
Em relação ao NO2, assumindo que os valores estimados são representativos dos
valores reais, verifica-se o incumprimento dos respetivos valores limite (horário e
anual), estando a área afetada confinada à zona envolvente das vias rodoviárias,
salientando-se a contribuição da A3, A7, EN14, EN104 e EN204 para os valores
máximos estimados.
Em relação ao SO2, para os períodos de integração, horário e diário, assumindo que
os valores estimados são representativos dos valores reais, verifica-se o
incumprimento dos respetivos valores limite, nas zonas confinadas à envolvente das
unidades industriais consideradas no estudo, nomeadamente da Continental Mabor e
ITA, demonstrando assim, a elevada contribuição deste tipo de fonte para os valores
estimados.
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Para o cenário de emissões que contemplou apenas a contribuição das fontes
pontuais da Enerlousado, nas condições atuais de operação, verificou-se o
cumprimento legal dos valores limite de todos os poluentes em estudo, demonstrando
assim que o funcionamento da instalação não tem uma contribuição significativa para
as concentrações de NO2, CO, PM10 e SO2 obtidas.
Com o aumento da capacidade produtiva da Enerlousado, verifica-se um acréscimo
local das emissões atmosféricas, que resulta num aumento pouco significativo das
concentrações de NO2, PM10 e SO2, não se observando qualquer alteração
relativamente ao poluente CO.
Este aumento de concentrações não resulta no incumprimento da legislação em vigor,
com exceção do NO2 e SO2 que já apresentam, na situação atual, concentrações
acima do valor limite horário, e que não podem estar associadas ao funcionamento da
Enerlousado, mas sim ao tráfego rodoviário circulante, no caso do NO 2, e ao
funcionamento das unidades industriais Continental Mabor e ITA, no caso do poluente
SO2.
Desta forma, conclui-se que o impacte do aumento da capacidade produtiva da
Enerlousado, na qualidade do ar, será negativo, local, permanente, reversível,
provável, pouco significativo e de magnitude reduzida.
3.6. Ambiente Sonoro
A unidade de produção de energia da EnerLousado está inserida no parque industrial
da Continental Mabor – Indústria de Pneus, S.A., no concelho de Vila Nova de
Famalicão. Esta unidade funciona em paralelo com o processo produtivo da
Continental Mabor. A unidade de produção de energia e a unidade industrial da
Continental Mabor têm um funcionamento contínuo e ininterrupto 24 horas por dia, 7
dias por semana. O ruído gerado pelo funcionamento destas unidades são as
principais fontes sonoras identificadas, sobrepondo-se ao ruído da natureza.
Na envolvente do parque industrial da Continental Mabor, foram identificadas 4 zonas
sensíveis (áreas habitacionais). Para o estudo do ambiente sonoro considerou-se a
situação mais desfavorável, ou seja, o recetor sensível para o qual o ruído emitido pela
laboração da unidade da Enerlousado tem um maior contributo.
Para a fase de exploração, relativamente aos equipamentos verifica-se que o
funcionamento dos novos equipamentos da unidade de produção de energia não
provocará alterações no ambiente sonoro, face á situação atual. No entanto,
considerando, o efeito cumulativo do aumento de tráfego previsto, com a
implementação do projeto 20 Mio, da Continental Mabor, constata-se que haverá um
ligeiro aumento no nível sonoro nas zonas sensíveis, embora o impacte seja pouco
significativo.
3.7. Sistemas Ecológicos
Relativamente aos sistemas ecológicos, do que foi possível observar, a diversidade
florística é muito reduzida, praticamente inexistente. Este aspeto está associado
sobretudo à intensa artificialização da área envolvente, que se encontra totalmente
edificada e impermeabilizada.
De um modo geral as espécies de fauna referenciadas para a área de estudo, são
comuns em toda a Europa Ocidental e evidenciam a profunda antropogenização do
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meio e a genérica degradação das comunidades. Esta situação é o reflexo da intensa
atividade antropogénica aí desenvolvida nomeadamente pela presença da atividade
industrial.
A área destinada à agregação de capacidade na unidade de produção de energia,
bem como a sua área envolvente não se encontram incluídas em nenhuma Área
Protegida, não constituem um Sitio da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 nem
dos Biótopos CORINE, nem um IBA (Important Bird Areas) listada pela SPEA Bird Life
International. Segundo o PDM de V. N. Famalicão a área de estudo e respetiva área
circundante estão classificadas como “Espaço Industrial”, pelo que as obras previstas
não preveem a ocupação de solos classificados em área REN ou RAN.
Ao nível dos sistemas ecológicos não se prevê que venham a ocorrer impactes
ambientais decorrentes do projeto em análise, na fase de exploração.
3.8. Ordenamento do Território e Ocupação do Solo
O principal instrumento de análise foi o PDM de Vila Nova de Famalicão, de acordo
com a revisão publicada no aviso nº 10268, de 16 de Julho de 2015. A análise da
planta de Ordenamento, permite definir as classes de uso do espaço e a planta de
condicionantes permite definir as restrições.
Da análise da carta de ordenamento de Território constata-se que apesar da área em
estudo incluir várias classes de Espaços, a unidade Industrial e a intervenção em
análise apenas se encontra afeta a uma única classe: Solo Urbano – Espaço Atividade
Económica.
Com base na Planta de Condicionantes do PDM, não se verifica qualquer
sobreposição de restrições com a área de intervenção. Contudo, pelo facto da
atividade industrial da Continental Mabor estar abrangida pelo Regime de Acidentes
Graves Perigosos, esta está sujeita às disposições constantes da legislação em vigor
referentes às servidões administrativas e restrições de utilidade pública ao uso do
solo, designadamente: atividades perigosas - atividades com substâncias perigosas,
de acordo com o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão.
No que se refere à ocupação do solo, a área de intervenção ocupa, na sua totalidade,
a categoria Indústria, Comércio e Transportes. Na área envolvente, a ocupação de
solo predominante diz respeito às classes Tecido Urbano e Culturas Temporárias.
A implementação do projeto em análise não causará impactes, ao nível deste fator
ambiental.
3.9. Património Cultural
Delimitado a Norte pelos Municípios de Braga e Barcelos, Este por Guimarães, Sul por
Santo Tirso, Oeste por Vila do Conde e Póvoa de Varzim e Sudoeste pelo Município
da Trofa, Vila Nova de Famalicão situa-se entre a faixa atlântica e a zona de serra,
facto que lhe confere um relevo em anfiteatro com áreas de baixa altitude a bordejar o
Rio Ave e o Rio Este. Uma extensa área plana, onde pontuam alguns relevos de
expressão reduzida.
O Rio Ave, engrossado pelas águas dos seus afluentes, os Rios Este, Pelhe e Pele, e
pelos inúmeros ribeiros e pequenos cursos de água seus tributários, é o eixo principal
do sistema de drenagem deste território. Correndo de Nordeste para Sudoeste e
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depois infletindo para Poente, toca o Município pelo Sul, servindo de fronteira natural
entre os Distritos de Braga e Porto.
Embora o povoamento do território remonte, pelo menos, à Idade do Ferro,
demonstrado pela existência do Castro das Eiras – Vermoim, São Miguel –
Calendário, Penices – Gondifelos, entre outros, a Carta do Foral de 1205, foi o ato
simbólico da fundação de Vila Nova de Famalicão, que trouxe a obrigação do
pagamento do imposto real no Dia de S. Miguel, 28 de setembro e a criação da feira,
que o monarca ordena que se faça de quinze em quinze dias, aos domingos, dotandoos de vários privilégios legais e económicos. Graças ao Foral de D. Sancho I, Vila
Nova de Famalicão, inicialmente designada de Vila Nova, afirmou-se
progressivamente como a sede administrativa, judicial e religiosa da Terra de
Vermoim, de quem herdou o seu território.
Na freguesia de Lousado foram identificados vários elementos patrimoniais; No
entanto nenhum deles se encontre na Área de Estudo.
Todo o espaço relativo à intervenção é já um edifício construído com equipamentos no
seu interior, em funcionamento 24 horas por dia, sendo que o seu pavimento é em
betão. A prospeção resultou numa visibilidade nula, não sendo possível a observação
integral do solo.
Não se prevê que venham a ocorrer impactes ambientais decorrentes do projeto em
análise, na fase de exploração.
3.10. Socioeconomia
A economia no concelho de V. N. Famalicão carateriza-se pela forte presença do setor
secundário, com destaque para a indústria transformadora que emprega 40% da
população ativa, seguida pelo comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos, setor terciário, com 17% da população ativa do concelho.
A taxa de atividade no concelho de V. N. Famalicão (51,3%) acompanha a verificada
nos concelhos da sub-região Ave (50,0%) e na freguesia de Lousado (50,0%), pelo
que é possível aferir que o concelho de V. N. Famalicão apresenta um dinamismo
económico semelhante ao verificado na sub-região Ave.
O desemprego aumentou significativamente, consequência da situação económica em
que se encontra o país, no entanto no caso da freguesia de Lousado esse aumento foi
menos acentuado 11,7%, nas restantes unidades territoriais os valores rondam os
14,5% e 15%, valores superiores ao registado a nível Nacional (14%
aproximadamente).
Apesar da implementação do projeto em análise, não prever a criação de novos
postos de trabalho, este irá permitir a ampliação da Continental Mabor (Projeto 20
Mio), que tem associado a geração de novos postos de trabalho; pelo que é
expectável, a ocorrência de impactes positivos, ainda que de forma indireta.
3.11. Paisagem e Topografia
O conhecimento das condições de relevo constitui um dos mais importantes fatores
para a compreensão do território, dele dependendo um conjunto tão importante de
condicionantes e aptidões ao funcionamento do território e ao uso do solo, que nunca
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poderá esta análise ser esquecida ao nível de qualquer estudo e proposta de
intervenção biofísica.
A área de estudo encontra-se numa região de reduzida altitude, onde a variação
altimétrica regista-se entre a cota 25 e a 115 m.
No que se refere a festos e talvegues, a área em estudo insere-se na bacia
hidrográfica do rio Ave, sendo afetada predominantemente pelas bacias hidrográficas
de linhas de água afluentes à margem direita do rio Ave.
Da análise da carta de declives podemos constatar a existência de declives
essencialmente baixos a moderados ao longo da área de estudo, com variações que
oscilam entre os 0 e os 8%. De uma forma residual, ocupando aproximadamente 20%
da área em estudo, podemos encontrar zonas com declives que variam entre os 8 e os
25% ou superiores.
No que diz respeito à área de intervenção, esta encontra-se exclusivamente sobre
uma zona de declives praticamente inexistentes pertencentes à classe de 0 a 2%,
podendo classificar-se esta zona como plana, tendo como característica principal a
probabilidade de ocorrência de problemas com as drenagens.
Tendo em conta as caraterísticas da área de estudo, esta apresenta um valor
paisagístico baixo.
No que se refere aos impactes, não se prevê que venham a ocorrer quaisquer
impactes com a implementação do projeto em análise.
3.12. Resíduos Sólidos
A RESINORTE é a sociedade concessionária, responsável pela exploração e gestão,
do sistema de multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de
resíduos sólidos urbanos do Norte Central. Encontra-se dividida em quatro unidades
de produção: do Alto Tâmega, do Baixo Tâmega, do Vale do Douro e do Vale do Ave,
este último abrangendo os concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela, Santo Tirso, Trofa e
Vila Nova de Famalicão, onde se localiza a Enerlousado.
Este sistema multimunicipal, criado em 2009, abrange uma área geográfica de 8.090
km2, serve uma população de aproximadamente um milhão de habitantes e gera cerca
de 350 mil toneladas de resíduos urbanos por ano.
As infraestuturas que dispõe para a gestão dos resíduos, na unidade de produção do
Vale do Ave, onde se insere a Enerlousado, são uma unidade de vermicompostagem
e uma unidade de Tratamento Mecânico e Biológico, em Famalicão; um aterro em
funcionamento em Santo Tirso; uma estação de triagem em Famalicão; uma estação
de transferência em Fafe; sete ecocentros em Famalicão (dois), Guimarães (dois),
Fafe (um), Santo Tirso (um) e Vizela (um). Para além disso, disponibiliza à população
um número elevado de ecopontos, que permite a recolha seletiva.
A câmara municipal de Vila Nova de Famalicão assegura a recolha dos resíduos
sólidos urbanos indiferenciados gerados no concelho, dispondo de um serviço de
recolha porta-a-porta e de pontos de recolha distribuídos pelo território gerido. Os
resíduos assim recolhidos são entregues à RESINORTE.
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No que se refere ao destino adequado de resíduos industriais, identificam-se, no
concelho de Vila Nova de Famalicão, 17 operadores de gestão de resíduos
licenciados. Alargando a análise a todo o distrito de Braga, identifica-se um total de 87
operadores.
Os resíduos com maior representatividade, para este tipo de atividade, em que se
enquadra a Enerlousado são os óleos usados, resultantes da manutenção de
máquinas e equipamentos.
Na fase de exploração, tendo presente que os resíduos terão um destino adequado,
não se prevê a ocorrência de quaisquer impactes nesta matéria.
3.13. Evolução Previsível da Área em Estudo na Ausência do Projeto
Tendo em consideração a tipologia de projeto em causa e tratando-se de uma área
bastante alterada e consolidada, a perspetiva evolutiva da área em estudo, na
ausência do projeto, ao nível das componentes ambientais analisadas, não é muito
diferente do que se constata atualmente.
4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Tendo em vista evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos identificados,
bem como potenciar os impactes positivos associados ao projeto foi proposto um
conjunto de medidas que se apresentam de seguida:

Fator
Ambiental

Recursos
Hídricos
Subterrâneos

Medidas de Minimização


Assegurar o cumprimento dos caudais de extração indicados nas
licenças de exploração de água subterrânea em cada captação (por
parte da Continental Mabor).



Assegurar a manutenção adequada dos veículos, máquinas e
equipamentos, de forma a garantir o seu bom funcionamento e evitar a
ocorrência de derrames.



Garantir o bom estado de conservação do pavimento impermeável nas
zonas de armazenamento de resíduos provenientes do processo e nas
zonas de armazenamento de eventuais produtos químicos.



Garantir a existência de meios de controlo de derrames nas zonas de
armazenamento de produtos químicos e resíduos e que estes se
encontram em bom estado de utilização.
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Fator
Ambiental

Recursos
Hídricos
superficiais

Medidas de Minimização


Assegurar o cumprimento dos caudais de extração indicados nas
licenças de exploração de água subterrânea em cada captação (por parte
da Continental Mabor).



Controlar o consumo de água na unidade de produção de energia, de
forma a facilitar a identificação atempada de eventuais fugas.



Avaliar, em conjunto com a Continental Mabor, a possibilidade da recolha
das águas pluviais e a sua reutilização e aproveitamento para os
processo de produção.



Implementar rotinas de manutenção adequadas para os equipamentos
instalados, de forma garantir o seu bom funcionamento.



Garantir a existência permanente, nos locais onde há armazenamento,
manuseamento e trasfega de produtos químicos, de meios de contenção
de derrames de forma a evitar escorrências para a rede de drenagem de
águas pluviais.
Recomenda-se que sejam cumpridos os valores limite de emissão
estipulados na legislação nacional. Caso isso não se verifique devem ser
adotadas medidas de redução de emissões, que podem passar pela
instalação de equipamentos de tratamento de gases, a selecionar de
acordo com as Melhores Tecnologias Disponíveis.



Qualidade do
Ar



Recomenda-se igualmente uma correta manutenção dos equipamentos
da instalação, para estes operarem nas condições normais, evitando
assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos
Manter a recolha seletiva de todos os resíduos produzidos, codificandoos de acordo com o código LER estabelecido pela Decisão 2014/955/EU,
de 18 de dezembro de 2014.



Assegurar o bom estado da zona de armazenamento de resíduos
gerados, mantendo as condições específicas para o efeito,
nomeadamente garantir a cobertura e impermeabilização e a existência
meios de contenção de derrames.



Entregar os resíduos gerados a operadores licenciados para a sua
gestão, privilegiando, sempre que técnica e economicamente viável, a
sua valorização face a sua eliminação.



Controlar as condições de segurança de transporte dos resíduos
enviados para o exterior, nomeadamente através da seleção de
transportadores autorizados e da utilização da respetiva Guia de
Acompanhamento de Resíduos.



Reforçar a sensibilização dos seus trabalhadores para a adoção de boas
práticas de trabalho.



Assegurar o bom funcionamento do plano de prevenção e gestão de
emergências.



Desenvolver as ações necessárias ao acompanhamento dos
desenvolvimentos tecnológicos na sua área de atividade, privilegiando
sempre a implementação de tecnologias mais limpas, bem como a
seleção de matérias-primas e auxiliares menos perigosas, desde que
técnica e economicamente viável.

Resíduos
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No âmbito do EIA foi, também proposto um programa de monitorização onde se
definem os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes ambientais
consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de impactes, e que são as
seguintes: Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais, Qualidade do Ar e
Ambiente Sonoro.
5. CONCLUSÕES
Em síntese, tendo em consideração as caraterísticas atuais da área de intervenção e
sua envolvente, as alterações previstas decorrentes da implementação do projeto, as
medidas de mitigação e o programa de monitorização propostos, não foram
identificados efeitos ambientais que inviabilizem o projeto de Agregação de
Capacidade na Unidade de Produção de Energia da Enerlousado.
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