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1. Introdução   

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto de Ampliação 

da Fundiven (Projeto de Execução), a Comissão de Avaliação (CA) efetuou a apreciação 

técnica da documentação recebida tendo, nos termos do n.º 8 do artigo 14º do Decreto-

Lei n.º 151 B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, considerado 

necessária a apresentação de elementos adicionais para efeitos de conformidade do 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Em sede de AIA (processo AIA_2016_0017_010103), a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), Departamento do Licenciamento Único de Ambiente (DLUA), enviou ao 

proponente, os elementos adicionais a fornecer sob a forma de aditamento. Os 

elementos adicionais requeridos são identificados em dois documentos distintos (ver 

Anexos): 

- Memorando nº: I006044-201705-DLUA de 2 de maio de 2017, Pedido de 

elementos adicionais, identificados pelo regime de avaliação de impacte ambiental 

nos termos previstos n.º 8 do art.º 14º do Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto (RJAIA), e pelo regime de prevenção e controlo 

integrados da poluição nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 37º do Decreto-Lei 

n.º 127/2013, de 30 de agosto (REI), emitido pelo Departamento de Licenciamento 

Único de Ambiente (DLUA) da Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

- Pedido Adicional Complementar, Processo de Avaliação: 

AIA_2016_0017_010103, emitido pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e rececionado pelo proponente via 

correio eletrónico em 30 de maio de 2017. 

Nesse âmbito, a Base Sustentável, Lda., elaborou o presente documento, em formato de 

Aditamento ao EIA, tendo por objetivo dar resposta às questões colocadas pela CA em 

cada um dos documentos anteriormente referidos.  

Em termos da sua estrutura, o presente Aditamento apresenta as respostas às questões 

identificadas em dois capítulos distintos (capítulo 2 e capítulo 3), mantendo, dentro de 

cada capítulo, a estrutura original de cada um dos documentos. Assim, as questões e os 

pedidos de informação adicional foram transcritos na íntegra, tendo-se, ponto por ponto, 

procedido às alterações, esclarecimentos e apresentação de informação solicitada.  
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Memorando nº: I006044-201705-DLUA 

2. Relatório Síntese 

1. Proceder ao ponto de situação abrangente e simultaneamente específico 

quanto ao desenvolvimento do Projeto, tendo em conta o desfasamento temporal 

face ao respetivo EIA (junho de 2016), a programação temporal de execução 

prevista e a sua relação com a avaliação de impactes apresentada, a formulação de 

medidas e a monitorização preconizada, evidenciando eventuais alterações 

introduzidas e respetivas consequências ambientais. 

Quanto ao desenvolvimento temporal do projeto: 

O projeto de ampliação da Fundiven compreende quatro fases de implementação, 

correspondendo, à data do EIA, o seguinte faseamento temporal: 

- FASE I - Substituição de forno de fusão antigo por um novo forno de fusão (FF5): 

instalado e em laboração (desde setembro de 2014); 

- FASE II - Edificação parcial de novo pavilhão nas traseiras da atual instalação: 

construído; 

- FASE III - Instalação de novo forno de fusão (FF6) e respetivas máquinas de injeção 

no novo pavilhão: instalado mas ainda sem se encontrar em laboração plena; 

- FASE IV – Conclusão da edificação do novo pavilhão: até setembro de 2017 (de 

acordo com os prazos estipulados no projeto de investimento). 

No entanto, a fase relativa à conclusão da edificação do novo pavilhão (FASE IV) sofreu, 

desde Junho de 2016, uma alteração relativamente ao prazo de implementação 

inicialmente previsto (até setembro de 2017), tendo sido concluído em dezembro de 

2016, devido à necessidade de atendimento aos benefícios de majoração associados á 

execução do projeto de investimento Portugal 2020. 

Outras alterações ao projeto inicial (após Junho de 2016) identificadas à data do presente 

Aditamento: 

i. Em junho 2017, o número de colaboradores atingiu 192, em vez de 122 como 

considerado em Junho de 2016. Ou seja, o nº de colaboradores passou de 

118, antes da implementação do projeto, para um total de 192, na fase de 

exploração. 

- Esta alteração representa um acréscimo positivo sobre os indicadores 

económicos, nomeadamente, na vertente do emprego durante a fase de 

exploração. 

- Assim, o aumento percentual dos efetivos da Fundiven passou de 3% 

(relativo à admissão de 4 novos trabalhadores) para 36% (relativo à 

admissão de 72 novos trabalhadores). 
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- Por outro lado, este nível de incremento do emprego pela Fundiven, vem 

reforçar a tendência para a manutenção de uma relativamente baixa taxa 

de desemprego verificada na freguesia de Aguada de Cima (dados de 2013 

disponibilizados pelo INE). 

- Assim, considera-se que esta alteração ao projeto corresponde a um 

reforço do impacte positivo e permanente, já identificado no Relatório 

Síntese. 

 

ii. Aquisição de um Reservatório de Ar Comprimido (RAC) de 4000L. 

- Este equipamento é um Equipamento Sob Pressão (ESP) cujo 

licenciamento se encontra regulamentado pelo Decreto-Lei nº 90/20101, de 

22 de Julho e pela instrução técnica complementar (ITC) aprovada pelo 

Despacho n.º 1859/2003, de 30 de janeiro. 

- De acordo com a legislação em vigor, este equipamento tem o nº de registo 

20171083/Q, de acordo com comunicação do Instituto Português da 

Qualidade (IPQ) de 02//06/17. A placa de registo apresenta a mesma data. 

Este equipamento encontra-se sujeito a pedido de Autorização Prévia, o 

que é  instruído de acordo com a referida comunicação do IPQ. Estes 

elementos e restante informação disponível sobre o equipamento são 

apresentados em anexo ao presente Aditamento, deste fazendo parte 

integrante. 

2. Proceder ao ponto de situação quanto ao desenvolvimento e execução dos 

projetos associados, complementares ou subsidiários ao Projeto, enunciados no 

Relatório Síntese do EIA. 

O projeto complementar enunciado no EIA refere-se ao Posto de Transformação (PT) da 

EDP, situado nas traseiras das instalações, correspondendo a um aumento da potência 

instalada de 1000 kVA para 1600 kVA.  

O projeto da instalação elétrica, aprovado pela Direção Geral de Energia e Geologia, foi 

sujeito a vistoria realizada em 15/05/16. 

3. Articular as capacidades dos fornos de fusão (por um lado, quanto à 

capacidade nominal dos dois novos fornos, que é referida como sendo de 22,31 e 

de 43,2 toneladas/dia, nas páginas 14 e 32; por outro lado, no aumento da 

capacidade total, quando se refere que é de 81,5 toneladas/dia, na página 32). 

Por lapso, a página 14 do Relatório Síntese apresenta uma incorreção relativamente às 

capacidades de fusão dos novos fornos, referindo essa capacidade como sendo 22,31 

ton/dia quando o valor considerado em termos de projeto foi de 43,20 ton/dia para cada 

um dos dois novos fornos. Assim, os valores apresentados na página 32 (43,20 ton/dia) 

são os valores corretos e que foram objeto de análise durante o EIA. 
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Até Setembro de 2014, a FUNDIVEN possuía 4 fornos de fusão (FF1, FF2, FF3 e FF4), 

com as seguintes características: 

- FF1 – 204kg/h  4896 kg/dia; 

- FF2 – 204kg/h  4896 kg/dia; 

- FF3 – 300 kg/h  7200 kg/dia; 

- FF4 – 100 kg/h  2400 kg/dia. 

O conjunto destes quatro fornos de fusão, correspondiam (anteriormente a setembro de 

2014) a uma capacidade diária de produção de cerca de 19,39 ton/dia. 

A implementação total do projeto de ampliação da Fundiven representa um total na 

capacidade fusora de 100,89 ton/dia, observando 4 fases de implementação: 

- FASE I - Substituição de forno de fusão antigo (FF1) por um novo forno de 

fusão (FF5), com capacidade fusora de 43,20 ton/dia, no mesmo local da 

instalação existente; 

- FASE II - Edificação parcial do novo pavilhão, nas traseiras da instalação; 

- FASE III – Instalação, no novo pavilhão, de um forno de fusão (FF6), com 

capacidade fusora de 43,20 ton/dia, e respetivos equipamentos de 

maquinagem; 

- FASE IV – Conclusão da edificação do novo pavilhão, nas traseiras da 

instalação, para o qual serão transferidos equipamentos de lixagem. 

Neste contexto, observa-se que, com a implementação do projeto, ocorre um aumento de 

cerca de 81,5 ton/dia (100,89 ton/dia – 57,69 ton/dia) na capacidade fusora instalada 

total, tal como vem referido na página 32 do Relatório Síntese. 

A ilustração da comparação entre a situação inicial (antes da implementação do projeto 

de ampliação) e a situação avaliada em termos da evolução da capacidade fusora, pode 

ser representada graficamente pela seguinte figura: 
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4. A figura 5.27 (página 99) não é explícita em relação ao conteúdo anunciado, ou 

seja, a legenda refere “Locais monitorizados para monitorização do ambiente 

sonoro afetado” e a figura não reflete esses locais, pelo que deverá ser 

reformulada em acordo com a legenda. 

Por lapso, a figura 5.27 apresentada no Relatório Síntese não incluiu a representação 

gráfica dos locais onde ocorreram as medições de ruído levadas a cabo no âmbito do EIA 

(P1 e P2). 

Procedendo à respetiva correção, a Figura 1 adiante apresentada deverá substituir a 

figura 5.27 constante no RS. 

Assim, a Figura 1 já inclui a representação dos pontos P1 (a cerca de 500 metros, para 

Norte, da FUNDIVEN) e P2 (junto a pequeno aglomerado de edifícios habitacionais, a 

cerca de 200m a Nordeste da FUNDIVEN): 
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Figura 1 - Locais monitorizados para monitorização do ambiente sonoro afetado. 

 

5. Proceder à caracterização do tráfego pesado e ligeiro gerado pela Fundiven, 

explicitando/classificando qual o impacte futuro decorrente do funcionamento do 

projeto. 

No Quadro I apresenta-se a variação percentual estimada, em base mensal, do número 

de veículos pesados e ligeiros gerados pela implementação do projeto (fase de 

exploração). 

A variação no tráfego de veículos ligeiros (cerca de 38%) encontra a sua principal 

justificação no aumento do número postos de trabalho (de 118 para 192), uma vez que os 

colaboradores da empresa se deslocam, na sua grande maioria, em viaturas individuais 

O funcionamento do projeto implica, ainda um aumento de cerca de 10% no número de 

veículos pesados, de acordo com o já anteriormente referido no Relatório Síntese. 
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Quadro I - Tráfego: estimativa da variação percentual mensal do tráfego gerado pela Fundiven antes 
(“referência” setembro 2014) e depois da implementação do projeto (fase de exploração) 

 
estimativa nº veículos  

(base mensal)  

 "referência" setembro 2014 fase de exploração variação 
percentual 

PESADOS 64 71 10% 

LIGEIROS 2702 4342 38% 

 

A instalação confronta a oeste com a EN1, via pela qual os veículos acedem diretamente 

às instalações, não sendo utilizadas vias marítimas, nem aéreas. 

Os acessos à FUNDIVEN, caracterizam-se pela existência de uma rede viária bem 

estruturada e favoravelmente enquadrada nas necessidades dos setores económicos que 

mais representam a região em estudo, não sendo identificados constragimentos de 

acesso ou circulação associados ao tráfego na fase de exploração do projeto. 

 

6. No que respeita à caracterização socioeconómica do concelho de Águeda, o 

Relatório Síntese aborda a população residente, o índice de envelhecimento e os 

níveis de escolaridade (por freguesia, em 2011) e a taxa de desemprego (por 

freguesia, em 2013). São utilizados, em regra, dados referentes a 2011, quando 

existem outras fontes de informação mais atualizada: no que se refere ao 

desemprego, por exemplo, os dados dos Centros de Emprego mais atuais e 

pertinentes, porque se referem a escalas mais localizadas, devendo os mesmos 

passar a constar no EIA. 

No que diz respeito ao desemprego, o Relatório Síntese do EIA apresenta, no Quadro 

5.XXXVI (página 134), os dados disponibilizados relativos ao ano de 2013 (Fonte: INE), 

por freguesia.  

 

7. Corrigir a referência ao PDM de Estarreja (página 177). 

Na página 177 do Relatório síntese, onde se lê “Quanto ao Plano Diretor Municipal de 

Estarreja” deve ler-se “Quanto ao Plano Diretor Municipal de Águeda”. 

 

8. A análise de impactes, no que respeita à Socioeconomia é muito sumária, 

limitando-se aos impactes no emprego e na qualificação dos recursos humanos. 

Devem ser referidos/classificados os impactes negativos relativos à afetação das 

populações (movimento de veículos pesados, degradação de pavimentos, ruído e 
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poeiras, efeitos na qualidade de vida da população), tal como uma sucinta análise 

de riscos ao nível da perigosidade da Fundiven, no seu interface com a envolvente. 

Como proposta de sistematização na resposta à questão colocada sobre a análise de 

impactes na componente socioeconómica, seguem-se as linhas de orientação sobre os 

fatores de análise preconizados na Portaria 399/2015 de 5 de novembro, Módulo X, ponto 

2.8.8., nomeadamente:  

i. Avaliação dos impactes atendendo a modificações gerais na qualidade e hábitos 

de vida da população; 

ii. Consequências sobre os processos de atração e/ou (re)expulsão da população; 

iii. Geração de emprego e influência sobre as atividades económicas da região; 

iv. Referência aos impactes de outros fatores associados. 

Complementarmente, inclui-se, ainda, um item com análise sucinta sobre: 

v. Riscos (perigosidade da Fundiven, no seu interface com a envolvente). 

Cada um dos itens atrás apresentados são desenvolvidos nos pontos que se seguem. 

i. Avaliação dos impactes atendendo a modificações gerais na qualidade e hábitos 

de vida da população 

De acordo com o referido no EIA, a região de Águeda, na qual o projeto se insere, 

caracteriza-se pela expressão significativa que representa a atividade industrial a qual, 

naturalmente, influencia os hábitos e a qualidade de vida da população envolvente. 

Assim, a atividade industrial na região significa, não só uma fonte de emprego, como 

também se encontra associada a fatores específicos de adaptação das populações que 

decorrem da convivência próxima com essa mesma atividade. 

Os efeitos sobre a qualidade de vida e os hábitos da população, tendo em conta o projeto 

em avaliação, (ampliação de uma instalação industrial existente), e tendo em conta a sua 

dimensão, não se afiguram significativos, uma vez que: 

- a atividade em causa corresponde a uma das mais expressivas tipologias 

de atividade económica que caracterizam o local onde o projeto se insere e, 

por outro lado, 

- a dimensão e as características do projeto não apresentam alterações 

sobre a unidade pré-existente da Fundiven, que possam traduzir-se numa 

eventual afetação sobre a qualidade de vida da população envolvente, nem 

dos elementos da própria empresa. 

ii. Consequências sobre os processos de atração e/ou (re)expulsão da população 

- Considerando as características socioeconómicas da região na qual o 

projeto se insere, e já apresentadas no EIA e 
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- Considerando as características e dimensão do projeto em avaliação,  

o projeto de ampliação da Fundiven não se afigura suscetível, per si, de poder ser 

considerado um fator de atração ou de (re)expulsão da população, de forma significativa. 

No entanto, tendo em conta a dinâmica da região e a tendência de crescimento da 

atividade económica na qual o projeto se insere, poderão ser considerados alguns 

impactes cumulativos, nomeadamente no que diz respeito à deslocalização de pessoas 

originárias de outras regiões, as quais, por via da oferta de emprego nesta área de 

atividade, se instalem na região de Águeda. 

iii. Geração de emprego e influência sobre as atividades económicas da região 

Tal como referido na questão colocada, a análise dos impactes no emprego e na 

qualificação dos recursos humanos encontra-se já realizada (capítulo 6.10 do EIA). 

Não obstante, refere-se que, de acordo com o ponto de situação sobre o projeto de 

ampliação da Fundiven, efetuado à data do presente Aditamento, as expectativas iniciais 

de aumento do número de postos de trabalho na fase de exploração foram superadas. 

Embora o efeito cumulativo sobre o emprego já tenha sido referido no RS do EIA, este 

novo dado sobre o aumento dos postos de trabalho, vem reforçar a contribuição do 

projeto para a já muito forte expressão da atividade industrial como uma das principais 

atividades empregadoras locais (impacte cumulativo). 

iv. Referência aos impactes de outros fatores associados 

Efeitos sobre a qualidade do ar - Durante a fase de exploração, identifica-se um impacte 

negativo, ainda que pouco significativo, devido ao aumento do número de fontes fixas 

associadas aos dois novos fornos de fusão previstos no projeto. No entanto, a avaliação 

efetuada sobre a qualidade do ar refere que os impactes identificados não apresentam 

preocupação ambiental, não se afigurando, por isso, que possam ter efeitos de relevo 

sobre a população envolvente, na sua qualidade de vida ou hábitos sociais. 

v. Riscos ( perigosidade da Fundiven, no seu interface com a envolvente) 

Face às características da atividade e às questões colocadas pela CA no presente 

Aditamento, afigura-se razoável referir os seguintes contextos de riscos: 

- riscos de acidente industrial grave envolvendo substâncias perigosas (Diretiva 

Seveso); a Fundiven armazena e manuseia algumas substâncias que, devido às 

categorias de perigo em que se encontram classificadas, se encontram 

identificadas como substâncias perigosas pelo Regime de Prevenção de 

Acidentes Graves Envolvendo Substâncias Perigosas (RPAG). No entanto, as 

quantidades, atuais e previstas, dessas substâncias não são suficientes para 

enquadrar esta instalação num nível de perigosidade assinalável neste mesmo 

regime.  
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- riscos de derrame acidental: em situação de desvio ao normal funcionamento da 

instalação, eventualmente provocado pela falha de controlo de um ou mais 

perigos internos ou externos, poderá ocorrer derrame de substâncias, as quais, 

devido às suas características de perigosidade, poderão constituir um perigo 

potencial de contaminação do solo e/ou águas subterrâneas.  

- riscos de incêndio/explosão: no PEI da Fundiven, encontram-se identificadas 

algumas áreas onde esta tipologia de riscos pode ocorrer, devido sobretudo à 

necessidade de armazenagem e manuseamento de substâncias inflamáveis (p.e.: 

algumas matérias primas e subsidiárias) e de substâncias explosivas (p.e.: pó de 

lixagem). A avaliação de riscos na qual o PEI da Fundiven assenta, identificou 

como “moderado” os riscos de incêndio nas seguintes áreas: armazém de 

produtos químicos, ETAI e nos parques de resíduos. Identificou, ainda, um risco 

“considerável” de explosão, associado aos tanques de propano.   

Neste contexto, considera-se que os riscos identificados, configuram a necessidade de 

controlo ao nível da segurança e da proteção do ambiente. No entanto, os eventuais 

efeitos provocados deverão circunscrever-se ao interior do perímetro da instalação, não 

se afigurando suscetíveis de afetar a envolvente imediata da Fundiven.  

9. Ponderar a inclusão de medidas (preventivas/mitigação/potencialização) 

relativas à Socioeconomia, nomeadamente direcionadas para a fase de exploração 

do Projeto. 

Tendo em conta a análise apresentada na resposta à questão anterior (questão 8), em 

particular, no que diz respeito aos riscos identificados no âmbito do PEI existente, afigura-

se pertinente a inclusão e/ou reforço de algumas medidas que visem a minimização das 

consequências de eventuais acidentes, que possam evoluir para situações de 

incêndio/explosão ou eventuais contaminação do solo. 

Neste sentido, propõem-se as seguintes medidas preventivas: 

 Desenvolver e/ou reforçar e implementar um programa de manutenção preventiva 

a todos os equipamentos, incluindo os depósitos de armazenamento de matérias 

subsidiárias e respetivas bacias de retenção, verificando se estão a funcionar nas 

melhores condições, reduzindo-se assim o potencial risco de acidente com 

consequências no derrame de substâncias; 

 Nas áreas de armazenamento, garantir e manter a segregação física de 

substâncias perigosas de outras substâncias e de fontes de ignição; 

 O armazenamento, ainda que temporário, de embalagens vazias de matérias 

subsidiárias classificadas no âmbito do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, (Regulamento 

CLP),  que aguardem recolha por parte do respetivo operador/fornecedor, deve 

ser efetuado em áreas protegidas do sol e da chuva; 
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 Implementar modos de proceder que garantam a ausência de fontes de ignição 

nas áreas onde são identificados riscos de incêndio e explosão, (p.e., quanto à 

passagem de empilhadoras, manutenção preventiva de sistemas eletricos, etc.); 

 Reforçar os mecanismos de deteção precoce de incêndio, pelo menos, nas zonas 

onde o risco de incêndio se apresente mais elevado (zona de fundição, zona de 

armazenagem de óleos, armazém de produtos intermédios, armazém de produtos 

químicos, parque de resíduos). 

 

10. Apresentar uma matriz global de impactes do Projeto. 

No âmbito da avaliação de impactes efetuada, salienta-se que: 

- A Fase de Construção a considerar é a FASE IV (conclusão da construção do novo 

pavilhão), de acordo com as razões apresentadas no ponto 4.7 do EIA. 

- Na Fase de Exploração, a avaliação de impactes do projeto, considera a comparação 

entre a situação de laboração que se reporta ao período até setembro de 2014 

(antes da substituição do forno FF1 pelo forno FF5) e a implementação total do 

projeto (FASES I, II, III e IV). 

Neste contexo, atendendo ao descrito sobre a metodologia geral de impactes referida no 

ponto 6.1 do EIA, apresenta-se a seguinte matriz síntese dos impactes decorrentes do 

Projeto: 
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3. Resumo Não Técnico 

O novo Resumo Não Técnico deverá respeitar e integrar todas as reformulações 

também tidas como necessárias para o Relatório Síntese e refletir, quando 

aplicável, todo o pedido de elementos adicionais neste documento. 

Das alterações ao projeto verificadas após junho de 2016 (antecipação da data de 

conclusão, incremento do número de postos de trabalho e aquisição de um compressor 

de ar comprimido de 4000 L) apenas a antecipação da data de conclusão do projeto 

confere necessidade de alteração ao apresentado no RNT anterior. As alterações no 

número de postos de trabalho e a aquisição do compressor de ar comprimido não alteram 

as conclusões da análise anteriormente efetuada sobre a socio-economia e o ambiente 

sonoro. 
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Elevação/montagem de paredes exteriores (parte final da 
construção do novo pavilhão)

Funcionamento de máquinas e equipamentos

Circulação de camiões e veículos associados à obra

Laboração dos fornos de fusão

Funcionamento das máquinas de injeção

Processos de abrasão, lixagem e granalhagem

Processo de lavagem de peças

Funcionamento da ETAI e do evaporador

Geração de emprego e contribuição para economia local

Níveis de perigosidade da Fundiven no interface com a 
envolvente

Descritores
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  Impactes positivos pouco significativos      Impactes insignificantes / nulos      Impactes negativos  pouco significativos 
  Impactes positivos significativos            Impactes negativos  significativos 
  Impactes positivos nutio significativos            Impactes negativos nutio significativos 

 



 

  

  

 

FUNDIVEN, S.A. - EIA Projeto de Ampliação - Aditamento  15/23 

 

Neste contexto, a versão anterior do Resumo Não Técnico (RNT) foi revista em 

conformidadde, encontrando-se em volume separado (Anexo 1). 

  



 

  

  

 

 16/23 FUNDIVEN, S.A. -  EIA Projeto de Ampliação - Aditamento 

 

Pedido Adicional Complementar, 
AIA_2016_0017_010103 

4. Relatório Síntese 

Ruído Ambiental 

1. Considerando que as medições da situação existente ao nível do Ruído 

Ambiental reportam ao ano de 2014 e que novos equipamentos foram instalados, 

como o compressor de ar comprimido, entende-se que o estudo do Ruído 

Ambiental deva ser atualizado, de forma a caracterizar a situação atual. 

À altura da elaboração do EIA, o projeto não considerava a aquisição do equipamento 

referido. O estudo de ruído foi efetuado a 3 e 4 de fevereiro de 2016, de forma a 

caracterizar a situação inicial (antes do projeto).  

Após conclusão do EIA, a Fundiven adquiriu um reservatório de ar comprimido (RAC) de 

4000L. Este equipamento constitui um equipamento sob pressão (ESP) e encontra-se, 

atualmente, em fase de licenciamento, aguardando autorização para instalação (Anexo 

2).  

Neste contexto, não foi possível a realização de medições para avaliar a contribuição 

deste equipamento nos níveis de pressão sonora. A atualização do estudo de ruído 

ambiental e avaliação do contributo do compressor de ar comprimido foi efetuada com 

recurso a simulação computacional. Os respetivos resultados constam de relatório, 

apresentado em documento separado, em anexo ao presente Aditamento (Anexo 3). 

2. Por outro lado, relativamente à apresentação da documentação ao nível do 

Ruído Ambiental, chama-se a atenção para o facto do relatório de avaliação de 

ruído ambiental dever constar num anexo individual, independentemente da 

integração do respetivo descritor ambiental no relatório síntese. 

O relatório setorial solicitado apresenta-se em documento separado, em anexo ao 

presente Aditamento (Anexo 3). 

Recursos Hídricos 

3. O EIA refere a previsão da implantação de uma bacia de receção de águas 

pluviais, a montante da entrega no coletor municipal. Nesta bacia, estas águas 

serão sujeitas a decantação e filtração. Como o EIA não refere a origem destas 

águas (telhados e outras tipologias de pavimentos) solicita-se este esclarecimento 

e as suas possíveis contaminações. 
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As águas pluviais são oriundas dos telhados dos pavilhões/naves industriais, tal como 

indicado no desenho DES03A– Rede de Efluentes Industriais, (Anexo 4). 

Neste contexto, as águas pluviais recolhidas nos 4 tanques de contenção e recolha de 

águas pluviais não são suscetíveis de qualquer contaminação. 

4. O EIA refere a reutilização de água pluvial na rega e no processo fabril. Solicita-

se a apresentação de estimativas dos respetivos volumes. 

À data do EIA foi considerada a possibilidade de reutilização da água pluvial para rega, 

possibilidade essa que foi entretanto colocada de parte, sendo que estas águas serão 

apenas utilizadas no processo de fabrico, caso se justifique. Assim, o volume de água 

pluviai disponível para o processo encontra-se limitado à quantidade de água existente 

nos tanques, sendo que a respetiva capacidade máxima de contenção é de 31,8 m3. 

5. A Fundiven tem um sistema de gestão da qualidade e ambiente (ISO 9001 e ISO 

14001) implementado e certificado pela APCER, que incorporará o projeto em 

avaliação. Solicita-se informação sobre a abrangência desta certificação nos 

domínios ambientais. 

Sendo de implementação voluntária, a norma ISO 14001 obriga, para efeitos de 

certificação de acordo com os requisitos da mesma, à identificação de todos os aspetos 

ambientais (AA) da organização e ao controlo dos aspetos ambientais considerados 

significativos (AAI). Os AA encontram-se diretamente associados às atividades da 

Fundiven, em particular, na sua fase de funcionamento, deles resultando impactes 

ambientais de maior ou de menor significância, de acordo com metodologia específica 

desenvolvida e implementada para dar resposta aos requisitos da norma. 

A título ilustrativo, sobre a abrangência da certificação referida nos domínios ambientais, 

refere-se a identificação de vários AA, como, por exemplo, a produção de resíduos ou o 

consumo de água. Estes AA, por sua vez encontram-se, respetivamente, associados a 

eventuais impactes em domínios ambientais como o solo (ocupação e qualidade) e os 

recursos hídricos (disponibilidade). 

Ainda de acordo com a norma 14001, os AA deverão ser identificados e revistos 

periodicamente e  sempre que tal se afigure justificável perante alterações nas 

instalações físicas da Fundiven, nos processos, nos recursos humanos afetos à gestão 

do sistema ambiental ou em outras matérias que tenham efeito direto nos mesmos e na 

sua significância.  

A certifcação de acordo com a norma ISO 14001 pressupõe, ainda, que o cumprimento e 

verificação da conformidade legal em matéria de Ambiente seja instituído na organização 

certificada. 

Por outro lado, e no que diz respeito à norma ISO 9001, um dos seus principais objetivos 

-se ao controlo dos processos (incluindo o processo produtivo), com vista à sua 
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otimização e melhoria, obrigando a um exercício de caracterização e identificação dos 

vários processos existentes na Fundiven e respetivas inter-relações.  

A utilização de forma integrada das duas normas em questão revela-se uma ferramenta 

de extrema importância na monitorização e controlo das preocupações ambientais da 

Fundiven, permitindo, não só a identificação dos domínios onde as atividades existentes 

podem gerar impactes ambientais como também uma ferramenta para o respetivo 

controlo de forma sistemática e progressiva. 

Qualidade do Ar/Emissões Gasosas 

6. São apresentadas as estimativas de emissões gasosas na situação de 

referência relativas a 2012 (que não inclui as emissões resultantes das duas 

granalhadoras). Devem ser apresentadas as emissões atmosféricas relativas à 

situação de referência com base nos resultados das monitorizações pontuais 

realizadas em 2014, o que teria em conta as emissões resultantes das duas 

granalhadoras. Por outro lado, devem ser consideradas as emissões gasosas 

resultantes dos processos de lixagem/polimento manuais e robotizados. 

No Quadro II, apresentam-se as emissões atmosféricas com base nos resultados das 

monitorizações pontuais realizadas em 2014 (Anexo 5), incluindo as emissões gasosas 

resultantes das duas granalhadoras MT 1000 (FF8) e L65 (FF9). 

Quadro II - Emissões para a atmosfera: características das fontes fixas existentes até setembro de 
2014 (resultados das monitorizações pontuais até setembro 2014). 

Fontes Altura 
(m) 

Velocidade 
(m/s) 

Temperatura 
(K) 

Caudal Mássico 
(kg/h) 

Caudal 
Volúmico 
Seco 
(Nm3/h) PTS SO2 NOx CO COT 

FF1 13,1 6,5 535,0 7,0x10-3 <3,0x10-3 3,0x10-2 6,0x10-3 4,0x10-3 1103,0 

FF2 12,9 6,3 540,0 7,0x10-3 <4,0x10-3 3,0x10-2 4,0x10-2 <4,0x10-3 1391,0 

FF3 12,4 5,3 479,0 3,0x10-3 <6,0x10-3 7,0x10-2 1,0x10-2 2,0x10-2 2062,0 

FF4 13,6 9,7 376,0 2,0x10-2 <9,0x10-3 4,0x10-2 2,0x10-2 5,0x10-3 3130,0 

FF7 - Evaporador 12,2 1,8 311,0 3,0x10-3 <8,0x10-4 3,0x10-3 2,0x10-2 2,0x10-1 266,0 

FF8 - Granalhadora 
MT 1000 

12,0 13,4 297,6 1,0x10-2 - - - - 2125,0 

FF9 - Granalhadora 
L65 

12,0 7,9 297,6 <7,0x10-3 - - - - 1252,0 

Total das emissões Referência 0,057* 0,023 0,173 0,096 0,233 7952,0 

* Para o parâmetro PTS, considerou-se  o valor do limite de deteção (7,0x10-3) obtido na fonte FF9, no cômputo global das 
emissões de partículas.  

Em 2014, não se encontrava associada qualquer fonte fixa ao processo de 

lixagem/polimento, nem existiam dados na instalação sobre medições das emissões para 

a atmosfera oriundas deste processo em particular. 
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Como valor orientativo sobre as emissões de partículas, poderão ser considerados os 

valores apresentados no Documento de Referência sobre as Melhores Técnicas 

Disponíveis em Forjas e Fundições (BREF SF), para operação de “fettling” 

(rebarbagem/polimento). Neste documento é referido que, de acordo com as técnicas 

atualmente utilizadas em instalações similares, podem ser atingidos valores de emissões 

de partículas até 30 mg/Nm3 nos gases de exaustão. 

7. Em termos de qualidade do ar, apenas são considerados os dados registados 

na estação da qualidade do ar. A esses dados devem ser somados os resultados 

das monitorizações pontuais das fontes. 

No que diz respeito à avaliação da qualidade do ar da envolvente ao projeto, a 

metodologia adotada para a realização do estudo não recorreu nem a medições, nem a 

modelação. 

Em termos quantitativos, a “soma” referida na questão colocada apenas seria possível 

através do recurso à aplicação de um programa de modelação matemática (estudo de 

dispersão).  

Tal como referido no Relatório Síntese, a inferência do impacte no descritor da qualidade 

do ar na envolvente ao projeto foi feita a partir da estimativa do incremento das respetivas 

emissões, em comparação com a  referência considerada (situação até setembro de 

2014) e face à capacidade dispersiva da atmosfera (descrita no Relatório Síntese, ponto 

5.5). 

Esta metodologia, de cariz qualitativo, tem como fundamento a informação disponível das 

características conhecidas das fontes em avaliação, a relativa expressão das respetivas 

emissões expectáveis e a sua contextualização local. Neste contexto, foi assumido que a 

situação em análise não configurava um cenário que justificasse a necessidade absoluta 

de recorrer a modelos mais sofisticados de dispersão de poluentes. 

Assim, tendo em conta os pressupostos metodológicos assumidos, as características das 

fontes consideradas e a análise apresentada na resposta à questão 8, não são 

expectáveis quaisquer alterações nos níveis de qualidade do ar a registar na estação de 

qualidade do ar mais próxima da instalação e que possam estar associados ao projeto de 

ampliação da Fundiven. 

8. As estimativas das emissões atmosféricas na situação futura devem 

considerar as emissões resultantes das atividades de lixagem/polimento manuais e 

robotizados. 

As atividades de lixagem/polimento encontram-se associadas a um equipamento de 

exaustão de gases, correspondendo ao sistema de aspiração e filtragem, já referido na 

resposta à questão 1. Este sistema incorpora a utilização de várias técnicas de redução 

de partículas, nomeadamente ciclone e filtros de cartucho em poliéster (Anexo 6).  



 

  

  

 

 20/23 FUNDIVEN, S.A. -  EIA Projeto de Ampliação - Aditamento 

 

Os ciclones são sobretudo eficientes para a recolha de partículas de maiores dimensões 

e tem um decréscimo rápido de eficiência para partículas de diâmetro inferior a 5-10 μm.  

Os filtros de mangas são atualmente a tecnologia mais comum entre os processos de 

filtração adaptados à remoção de partículas em processo de fabrico. O desenvolvimento 

tecnológico dos filtros de mangas/cartuchos permitem eficiências superiores às dos 

precipitadores eletrostáticos, principalmente para partículas da ordem dos 0,1 μm e 

inferiores, suportando temperaturas máximas superiores a 200 ºC, com uma duração e 

uma manutenção aceitáveis. 

O sistema instalado para aspiração da lixagem foi dimensionado tendo em conta as 

melhores tecnologias disponíveis, ou seja: 

 ciclone para separação das partículas de maior granulometria; 

 filtro de cartuchos para captação das partículas de menores dimensões; 

 ventilador para colocar todos os equipamentos atrás descritos, em depressão. Ou 

seja, quando o ar aspirado que contém partículas for libertado para a atmosfera, 

estará filtrado, conforme demonstrado pela análise efetuada de avaliação de 

contaminantes na secção onde se encontra o equipamento de aspiração (Anexo 6). 

Este sistema de exaustão, com aspiração e filtragem, trata-se de um equipamento já 

existente em 2014, e que se mantém com a implementação do projeto. 

No entanto, com o projeto em avaliação, a Fundiven passou a estar abrangida pelo 

regime PCIP. Face a este enquadramento, as emissões para a atmosfera deverão 

contemplar o preconizado neste regime, sendo que devem ser tomadas medidas para a 

adoção das MTD (Melhores Técnicas Disponíveis) e cumprimento dos respetivos VEA 

(Valores de Emissão Associados), nomeadamente no que concerne à emissão de 

matéria particulada.  

Neste contexto, afigura-se pertinente referir que, de acordo com o BREF SF (secção 

4.5.10.2), a utilização de um sistema de exaustão na zona associado à zona de 

lixagem/polimento da tipologia aqui considerada, tem vindo a ser bem sucedida na 

redução das emissões de partículas. Este documento considera, ainda, nos casos em 

que são garantidas elevadas eficiências dos filtros, a possibilidade da dispensa de fonte 

fixa associada a estes sistemas de exaustão, dado que o respetivo “output” configura a 

saída de ar com qualidade superior àquele que normalmente se verifica na envolvente 

exterior das instalações (secção 4.5.10.2, Operational Data). Refere também que a 

utilização deste tipo de equipamento permite alcançar concentrações de partículas até 10 

mg/Nm3. 

Face ao exposto, uma vez que este equipamento já se encontrava em funcionamento 

antes da implementação do projeto, considera-se que as emissões de partículas 

resultantes das atividades de lixagem, não configuram alterações significativas face à 

situação de referência, reportada a setembro de 2014. 
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9. Relativamente à qualidade do ar na situação futura, devem ser somadas as 

estimativas de emissões atmosféricas futuras. 

Pelas razões apresentadas na resposta à questão 7,  a abordagem sobre o contributo 

das emissões atmosféricas geradas pelo projeto na qualidade do ar, é feita de forma 

qualitativa. Tendo em conta esta condicionante, e face também ao que foi referido na 

resposta às questões anteriores, pode afirmar-se que o incremento das emissões na 

situação “futura”, i.e., durante o funcionamento do projeto, será pouco significativo face à 

referência, reportada a setembro de 2014. 

Uma vez que o incremento das emissões é pouco significativo, o impacte na qualidade do 

ar será, de igual modo, previsivelmente pouco significativo e confinado à envolvente 

próxima da Fundiven. Tal como referido na resposta à questão 7, não será de esperar 

qualquer alteração nos níveis de qualidade do ar registados na estação de qualidade do 

ar mais próxima e que possam ser atribuídos ao projeto em avaliação. 

10. É referido que as alturas das chaminés já se encontram aprovadas, situação 

que não corresponde à realidade, na medida em que os estudos de 

dimensionamento de chaminés apresentados não foram avaliados por ter sido 

imposta a construção de chaminés nos processos de lixagem/polimento manuais e 

robotizados e os estudos de dimensionamento de chaminés apresentados não 

considerarem o dimensionamento dessas chaminés, pelo que se solicita um 

estudo de dimensionamento global que abranja todas as chaminés. 

A inferência de aprovação da altura das chaminés baseou-se na análise da informação 

disponibilizada à data do EIA sobre antecedentes relativos a este assunto. Esta 

informação consistia nos elementos disponibilizados à altura sobre o histórico de 

comunicação entre a Fundiven e várias entidades oficiais envolvidas.   

De acordo com o solicitado, o estudo corrigido para o dimensionamento global da altura 

das chaminés (FF2, FF3, FF4, FF5, FF6, FF7 FF7, FF9 + chaminé da lixagem), encontra-

se em documento separado, em aditamento ao presente Aditamento (Anexo 7) . 

11.  Apresentar o incremento das emissões atmosféricas resultante da 

implementação do projeto em avaliação. 

A estimativa do incremento das emissões atmosféricas apresentada no Relatório Síntese 

(Quadro 6.III) baseou-se em resultados de monitorizações efetuadas entre dezembro de 

2014 e 2015 (fase de funcionamento). De acordo com a informação disponível, as 

campanhas realizadas incluíram medições nas fontes FF2, FF3, FF4, FF5 e FF7. 

Assumiu-se que as condições medidas na fonte FF5 seriam idênticas para a fonte FF6.  

Por outro lado, não se encontravam disponíveis medições para as fontes associadas às 

granalhadoras (FF8 e FF9), nem medições associadas ao processo de lixagem.  
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Neste contexto, sendo baseada em resultados medidos, a estimativa do incremento das 

emissões apresentada no Relatório Síntese encontra-se condicionada à inexistência de 

informação do mesmo tipo para os processos de granalhagem e de lixagem. 

O incremento das emissões nas fontes associadas a estes processos pode, no entanto, 

ser estimado de forma qualitativa. 

Quanto ao processo de granalhagem, considerando, por um lado, as alterações que 

caracterizam o projeto e, por outro lado, os teores de partículas medidos nas fontes 

associadas às duas granalhadoras em questão em campanhas anteriores, onde se 

mediram teores inferiores a 6 mg/Nm3 (Relatórios Emissões granalhadoras, no Anexo 5) 

não se afigura expectável um incremento significativo nas emissões destas fontes, na 

fase de funcionamento do projeto. 

No que diz respeito à lixagem, de acordo com o explicado na resposta à questão 8, o 

equipamento de aspiração e filtragem instalado, permite alcançar emissões de partículas 

até 10 mg/Nm3 (VEA, BREF SF). Esta condição, que se verifica desde 2013, (data de 

aquisição e instalação do equipamento de aspiração e filtragem) mantém-se na fase de 

funcionamento do projeto, pelo que não são expectáveis aumentos destas emissões 

associadas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Resumo Não Técnico rev.1, Julho 2017 

Anexo 2  - Especificações RAC e pedido de autorização  

Anexo 3 - Relatório “Ruído Ambiental” 

Anexo 4 - DES03 – Rede de Efluentes Industriais 

Anexo 5 - Relatórios de monitorização granalhadoras (2014) 

Anexo 6 - Especificações do sistema de exaustão da lixagem 

Anexo 7 – Dimensionamento da altura das chaminés  

 


