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1. INTRODUÇÃO 

Em relação ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação, a CCDR foi notificada pela Autoridade 

Nacional do LUA (ANLUA – Agência Portuguesa do Ambiente - APA), a 23 de outubro de 2017, de que 

o procedimento de AIA do projeto supracitado iria decorrer fora da Plataforma LUA, devido a problemas 

encontrados pelo requerente com a interoperabilidade BdE/LUA, que impediram a submissão por esta 

via. Assim, foi entendimento da ANLUA de que o pedido apresentado via consola do cliente configurava 

o pedido de licenciamento da empresa em causa. 

Neste contexto, 23 de outubro de 2017 foi considerado o dia de receção da documentação tendente à 

instrução do procedimento de AIA, tendo o mesmo sido instruído a 24 de outubro de 2017, pelo que 

decorre, atualmente, a fase de avaliação da conformidade do EIA. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) constitui-se como 

Autoridade de AIA (AAIA), atento ao disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a 

redação e alterações produzidas pelos DL nº 47/2014, de 24 de março, DL nº 179/2015, de 27 de agosto 

e Lei nº 37/2017, de 2 de junho – Regime Jurídico de AIA (RJAIA).  

O EIA, apresentado em fase de Projeto de Execução, diz respeito à “Unidade Industrial da TMG 

Automotive II”, localizada na União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela, Vila Nova de 

Famalicão.  

Este projeto, cujo proponente é a empresa TMG - Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a 

Indústria Automóvel, SA., tem enquadramento no RJAIA no Anexo II – ponto 11 alínea h), subalínea i), 

alínea b), nº 3 do artigo 1º, por se tratar de uma unidade de uma “Instalações para o tratamento de 

superfície de substâncias, objetos ou produtos, com solventes orgânicos.”, com consumos ≥ 300 kg/h ou 

≥ 400 t/ano. 

De acordo com o previsto no ponto 1 do Artigo 9.º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA (AAIA), 

que preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a 

Comissão: 

- CCDR-Norte: Arqt. Paisagista Alexandra Duborjal Cabral, (Presidente da CA); 

- CCDR-Norte: Dra. Maria João Barata, (responsável pela avaliação do RNT e acompanhamento da fase 

de Consulta Pública); 

- APA/ARH-Norte, nos termos da alínea b) do ponto 2 do artigo 9.º; 
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- APA/PCIP, nos termos da alínea i) do ponto 2 do artigo 9.º; 

- IAPMEI, nos termos da alínea h) do ponto 2 do artigo 9.º. 

A CCDR-Norte encontra-se representada na CA pelos seguintes técnicos: Arqt. Paisagista Alexandra 

Duborjal Cabral, Dr.ª Maria João Barata, Eng.ª Maria Ana Fonseca, Eng, Isabel Presa, Eng. Joana Freitas, 

Eng. Luísa Queirós e Eng. Miguel Catarino. 

A APA/ARHN está representada na CA pelo Sr. Eng. Nuno Vidal. 

O IAPMEI designou como representante na CA o Sr. Eng. Manuel António Moreira da Silva. 

Atendendo ao estipulado no ponto 6 do artigo 14º do RJAIA, a AAIA convidou o proponente a efetuar a 

apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, em reunião que ocorreu no dia 20 de novembro de 2017.  

Face à avaliação da conformidade do EIA efetuada pela CA, e sem prejuízo dos esclarecimentos prestados 

no âmbito da reunião referida, verificou-se a necessidade de obter, formalmente, esclarecimentos/ 

informação adicional sobre determinados aspetos do EIA, pelo que, ao abrigo do ponto 8 do artigo 14º 

citado, se emitiu o Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de conformidade do EIA. 

Assim, a 20 de novembro de 2017, foi emitido o PEA sobre o EIA em avaliação, tendo o mesmo sido 

rececionado pelo proponente a 21 de novembro de 2017, data que corresponde à suspensão do prazo 

para efeitos do procedimento de AIA, tendo decorrido 20 dias úteis do prazo do procedimento de AIA. 

A resposta ao PEA foi rececionada a 20 de fevereiro de 2018, dentro do prazo estipulado, pelo que o 

prazo do procedimento de AIA foi retomado a 21 de fevereiro de 2018. 

Dando cumprimento ao disposto no ponto 9 do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 47/2014, de 24 de março, e Decreto-Lei nº 

179/2015, de 27 de agosto, confirmou-se que a documentação entregue traduzia a informação requerida 

pela Comissão de Avaliação, e que pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos referidos no Anexo V 

do diploma referido. 

Nesse âmbito, reunida a informação, conclui-se que o Estudo em apreço passou a estar corretamente 

organizado no que respeita ao exercício da Avaliação de Impacte Ambiental, e está de acordo com as 

disposições legais em vigor nesta área. A informação, complementada com a resposta ao pedido de 

elementos adicionais solicitados preenche, na generalidade, os requisitos do índice de matérias a analisar. 
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De igual forma, e tal como previsto na legislação em vigor, o Resumo Não Técnico cumpria, na globalidade, 

os requisitos mínimos tendo em vista o desencadeamento da fase de Consulta Pública. 

Neste pressuposto, a Autoridade de AIA declarou, a 28 de fevereiro de 2018, a conformidade do EIA, 

cuja cópia se encontra em anexo, prosseguindo o procedimento de AIA a sua tramitação nos moldes 

previstos na legislação. 

A CA efetuou uma visita ao local do projeto no dia 9 de abril de 2018, tendo sido acompanhada por 

representantes do proponente e da equipa de consultoria ambiental responsável pelo EIA. 

Ao abrigo do ponto 11 do artigo 14.º do RJAIA, foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Vila Nova 

de Famalicão. 

A Consulta do Público decorreu durante 30 dias úteis, entre os dias 7 de março e 18 de abril de 2018. 

Durante o período de Consulta Pública foi rececionada uma exposição, que mereceu a devida análise por 

parte da CA, tendo os resultados sido incorporados no âmbito do presente Parecer Técnico Final da CA. 

O proponente do projeto é a empresa TMG - Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a 

Indústria Automóvel, SA., com os seguintes contactos: 

Morada: Rua do Comendador Manuel Gonçalves, 254 4770-583 São Cosme do Vale. 

Telefone 252 300 400 

E-mail sampaio@tmg.pt  

Website www.tmg.pt  

Coordenadas: 41º19’41’’N; 8º34’50’’O  

A equipa de consultoria ambiental responsável pela elaboração do EIA é EnviSolutions, e o período de 

elaboração decorreu entre julho de 2016 e julho 2017. 

A Entidade Licenciadora do projeto é o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.. 

O projeto encontra-se em fase de projeto de execução. 

O projeto objeto de avaliação enquadra-se no RJAIA por se tratar de uma “Instalações para o tratamento 

de superfície de substâncias, objetos ou produtos, com solventes orgânicos. Obrigatório quando os consumos ≥ 

300 kg/h ou ≥ 400 t/ano”, pelo que está abrangido pela alínea h) do número 11 do Anexo II. 

mailto:sampaio@tmg.pt
http://www.tmg.pt/
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Antecedentes e Justificação do Projeto 

A empresa foi constituída em abril de 1997, dedicando-se à produção e comercialização de tecidos 

plastificados e outros revestimentos para interiores de automóveis. O seu capital social foi detido a 100% 

pela Têxtil Manuel Gonçalves, S.A. até 15 de maio de 2017. A contar dessa data o seu capital social é 

detido a 25% pela Têxtil Manuel Gonçalves, S.A. e a 75% pela GMG – Grupo Manuel Gonçalves, SGPS, 

S.A. Este Grupo produz e comercializa tecidos de algodão e misturas para camisaria e vestuário exterior, 

malhas de algodão e misturas para confeção, folhas e tecidos plastificados para interiores de automóveis, 

acabamentos de tecidos e malhas e energia elétrica por via hídrica. 

A estratégia definida desde 1997 pela TMG - Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos Para a Indústria 

Automóvel, S.A. é: “Remain focused on the plastic based products while enlarging product range depth, increasing 

market share in Europe and subsequently in the world".  

A empresa é o segundo maior produtor europeu de folhas e tecidos plastificados para interiores de 

automóveis, e fornece hoje um número alargado de construtores automóveis, OEM's, com a maior 

perceção de prestígio no mercado das chamadas Premium (p.e. Grupo BMW, Daimler Benz, Volvo, Jaguar) 

ou de reconhecida qualidade (Toyota e OPEL). 

O enquadramento externo do negócio da TMG Automotive, é suportado na produção de veículos 

automóveis, e melhorou de novo em 2016, seguindo a tendência dos últimos 2 anos. A produção total 

Pan-Europeia de viaturas aponta para um acréscimo de 2,7% relativamente a 2015. Pelo lado das vendas, 

o cenário europeu mantém a recuperação iniciada no ano de 2012, aproximando-se agora dos resultados 

de 2009. 

Os cinco maiores clientes da TMG Automotive, contribuindo com 85% para o volume de vendas e com 

um peso de 27% na Indústria, cresceram no seu conjunto, 5.1%. O crescimento da TMG nestes clientes 

foi de 4,1%, em 2016. De salientar o bom resultado de mercado obtido por três dos principais clientes da 

TMG Automotive: BMW/Mini, Daimler Benz e Volvo Cars, que no seu conjunto crescem 4,7%, o que 

justifica o crescimento de 2,3% da TMG Automotive em 2016, nestes clientes.  

Em ciclo paralelo ao cenário europeu, o cenário global de vendas continua em crescimento após a crise 

de 2008/2009, impulsionado por um crescimento de 15% na China, claramente acima das expectativas, e 

pela manutenção de crescimento no mercado Norte Americano. 
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O cenário global, baseado nas previsões fornecidas pela AFIA, para o período até 2020, aponta para um 

crescimento global na produção a um ritmo médio anual superior a 2pp. 

Tendo sido esgotada a capacidade de crescimento das atuais instalações em S. João de Ponte, Guimarães, 

tornou-se necessário aumentar a capacidade de produção num estabelecimento industrial novo, por isso 

foi decidido realizar-se um novo projeto de investimento com uma capacidade produtiva instalada de 

5 000 000 m2. A capacidade produtiva total instalada da empresa passará a ser de 20 000 000 m2. 

 

Localização 

A unidade industrial da TMG Automotive II encontra-se instalada no complexo industrial do Grupo TMG, 

o qual se localiza na Rua Comendador Manuel Gonçalves, n.º 540, da união de freguesias de Vale São 

Cosme, Telhado e Portela do concelho de Vila Nova de Famalicão. 

 

Os acessos às instalações são feitos através da Estrada Nacional N319. A partir daqui é possível o acesso 

a duas autoestradas. A noroeste pode aceder-se à A3 (saída 7 – Cruz) via Estrada Nacional 14 (N14) - a 

distância da nova unidade industrial da TMG Automotive ao acesso da autoestrada A3 é de cerca 4 km. É 
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também possível o acesso à autoestrada A7 (saída 6 – Vermoin/Seide) que se localizada a sudeste. O 

acesso a esta autoestrada é feito via Estrada Nacional N206, sendo que neste caso a distância entre a 

instalação e os acessos à A7 distam cerca de 8,5 km. 

É possível o acesso ao comboio nas estações de Vila Nova de Famalicão, a qual se encontra a cerca de 8 

Km, bem como na de Nine, que se encontra a uma distância de 10 km. Existem entre estas duas outras 

estações, mas a distância entre a unidade industrial e estas é similar às estações identificadas. 

 

Descrição do projeto 

De acordo com a informação do Aditamento, as atividades de construção já decorreram e consistiram na 

preparação do edifício para a instalação das máquinas necessárias, bem como dos meios de segurança 

necessários ao seu funcionamento, com o menor risco possível quer para as pessoas quer para o ambiente. 

No presente momento a empresa encontra-se em condições de operar.  

De facto, o projeto abaixo descrito encontra-se já instalado e, aquando da visita da CA ao local, estava já 

em fase de produção, conforme é patente pelas fotografias em anexo. 

Deste facto, assim que seja concluído o procedimento de AIA, será efetuada a devida comunicação à 

IGAMAOT, atento ao disposto no RJAIA. 

A unidade industrial da TMG Automotive II encontra-se instalada numa infraestrutura existente, localizada 

no complexo industrial do Grupo TMG sito em Vale de São Cosme, Vila Nova de Famalicão. Conforme 

já acima indicado, esta nova unidade industrial visa reforçar a capacidade de produção da TMG Automotive 

no que respeita à produção de folhas e tecidos plastificados para interiores de automóveis. 

O projeto tem como objetivo assegurar o aumento da capacidade de produção instalada, maximizando a 

flexibilidade de resposta aos clientes e minimizando riscos de incapacidade de fornecimento, e só vai 

produzir tecidos plastificados para a indústria automóvel em PVC, ao contrário da fábrica atual, que para 

além de trabalhar com PVC, trabalha também com PUR e TPO. 

O projeto de investimento vai criar 159 novos postos de trabalho e, conforme já referido, foi instalado 

em Vale São Cosme, concelho de Vila Nova de Famalicão, dado que nas atuais instalações fabris da 

empresa em Campelos, Ponte, concelho de Guimarães, não existem terrenos disponíveis onde possa 

realizar-se o projeto de investimento. 
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A empresa comprou dois edifícios à sua acionista Têxtil Manuel Gonçalves, S.A., onde realizou o projeto 

de investimento, e estão localizados na Rua Comendador Manuel Gonçalves, n.º 540, da freguesia de Vale 

São Cosme, Telhado e Portela do concelho de Vila Nova de Famalicão, procedendo assim à requalificação 

desses prédios, com obras de vulto. 

O conjunto de edifícios ocupados pela TMG Automotive II já foram anteriormente utilizados para 

atividade industrial, nomeadamente fiação e torcedura. Esta atividade desenvolveu-se nestas 

infraestruturas de 1942 até 2012. Existe, deste modo, o reaproveitamento de infraestruturas existentes 

aptas para o uso industrial. Não obstante, de modo a poder acondicionar as novas máquinas, houve a 

necessidade de alterar a edificação existente. 

A unidade industrial possui uma área total de implantação de 24 091 m2, sendo que a área construída total 

é de 41 176 m2. Do total da área de implantação, 8 870 m2 encontram-se não impermeabilizados. 

As habitações mais próximas encontram-se a 27 m das imediações da unidade industrial em estudo. Na 

envolvente da instalação encontram-se as povoações de Vilar, Pedra, e Outeiros, sendo que o centro das 

povoações de Vale de São Cosme e Telhado se encontram num raio de cerca 1,5 km. 

O quadro abaixo resume a área de ocupação física do edifício ao nível da tipologia de ocupação interna 

quanto aos usos, no piso 0 e no piso 1. 
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3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO 

A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos resultados 

da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi reunida 

a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto. 

No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do 

Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como 

fundamentais. 

 

3.1. Recursos Hídricos 

Caracterização da situação de referência 

Consumo de água 

A unidade industrial terá necessidade de abastecimento de água industrial para os sistemas de refrigeração 

e para a lavagem de equipamentos de processo, e de água de consumo humano para as instalações 

sanitárias e laboratório. 

A água nas instalações da TMG Automotive terá as seguintes proveniências: 

- Rede pública 

- Furo de captação, minas e poços 

A água é captada em minas e conduzida para um tanque de água já existente. As minas foram registadas 

em 2010 na APA, ex-ARH Norte, em nome da Casa Agrícola de Compostela (NIPC 502567465), empresa 

com os mesmos proprietários da TMG Automotive.  

Para além da água captada nas minas, que será suficiente para as necessidades identificadas, poderá ser 

utilizada, como reforço, água captada em poços e furos, anteriormente incluídos na Licença Ambiental n.º 

8/2004 da Têxtil Manuel Gonçalves, S.A. (NIPC 500283575), e que também abastecem o mesmo tanque 

de água bruta. 

A água de consumo humano será da rede pública, a fornecer pela Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão. 
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A lavagem dos equipamentos onde são misturadas ou aplicadas as lacas aquosas é feita com água que é 

depois recolhida para tratamento por operador de resíduos autorizado, junto com as sobras de lacas 

aquosas. É estimado que sejam necessários 70 m3 a 100 m3 por ano de água para limpeza. 

Os valores estimados para consumo de água de refrigeração, nas torres de arrefecimento e na reposição 

no circuito fechado são de cerca de 18 a 25 mil metros3/ano.  

Nos vestiários, instalações sanitárias e laboratório será usada água própria para consumo humano do 

sistema de rede pública. Considerando que estão previstos mais de 150 trabalhadores, e considerando o 

consumo de água de refrigeração em equipamentos do laboratório, está estimado um consumo de 4 mil 

metros cúbicos de água por ano.  

 

Águas residuais 

A água de lavagem das lacas aquosas é recolhida para entrega em operadores de gestão de resíduos, 

estimando-se um volume de 80 a 120 m3 por ano. A água de refrigeração é consumida por evaporação 

nas torres de arrefecimento. 

Os efluentes líquidos resultantes do consumo de água de rede pública serão descarregados no SIDVA – 

Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave, sistema de tratamento multimunicipal, sem necessidade 

de pré-tratamento por se tratar de efluentes equiparados a domésticos. 

Este efluente será contabilizado por caudalímetro e caracterizado de acordo com o regulamento de 

descarga do SIDVA, conforme contrato a realizar com a TRATAVE, entidade gestora do sistema. Note-

se que o coletor do SIDVA já existe na instalação, por estar em uso nas unidades do Grupo TMG. 

 

Águas Pluviais 

As águas pluviais recolhidas no interior do perímetro da instalação, por se considerarem livres de 

contaminação, são diretamente descarregadas no leito do rio Pelhe. 

 

 

 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_9/2017 

Projeto da Unidade Industrial da TMG Automotive II 

Abril de 2018 
12/106 

Recursos hídricos superficiais 

As instalações da TMG Automotive II em estudo encontram-se localizadas na bacia hidrográfica do rio 

Ave. 

A bacia hidrográfica do rio Ave ocupa cerca de 1391 km2 encontrando-se delimitada a norte pela bacia 

do Cávado, a este, sul e sudeste pela bacia do Douro e a sul e sudoeste com a bacia do rio Leça. 

Como se verifica na figura abaixo, a nova instalação da empresa TMG Automotive encontra-se situada na 

margem esquerda de uma linha de água, designada rio Pelhe. 

 

Enquadramento das instalações da TMG Automotive (Fonte: EIA; VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO) 

Verifica-se também a existência de uma pequena linha de água de pequeno caudal (permanecendo com 

muito reduzido caudal no Verão), que atravessa as instalações da TMG Automotive, com cerca de um 

metro de largura, fechada lateral e superiormente a betão e possui caixas de visita ao longo do percurso 

dentro do perímetro da TMG Automotive. Este pequeno afluente conflui com o rio Pelhe ensivelmente a 

100m a jusante da empresa.  

 

Qualidade da água do Rio Pelhe  

Devido à proximidade do rio Pelhe às novas instalações da TMG Automotive considera-se necessária a 

análise a esta massa de água, de forma a averiguar a sua qualidade e definir o estado inicial. 
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Os parâmetros escolhidos para efetuar a análise foram os constantes no DL nº 236/98, de 1 de Agosto, 

Anexo XXI - objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, exceto os revogados 

pelo DL nº 103/2010, de 24 de Setembro (2ª alteração pelo DL nº 218/2015, de 7 de Outubro). A juntar 

a esses parâmetros foram efetuadas análises também ao chumbo e níquel constantes como substâncias 

prioritárias no DL nº 218/2015, de 7 de Outubro, uma vez que, está previsto que a TMG Automotive II 

utilize óxido de antimónio, com monóxido de chumbo como constituinte (0,2% PbO no composto), e 

espinela preta de crómio, ferro e níquel (25,5% de níquel no composto), com quantidades máximas 

estimadas em armazém, num dado momento, de 6ton (12kg de PbO) e 100kg (25,5kg de Ni), 

respetivamente. 

A amostragem foi efetuada após a junção da linha de água ao rio Pelhe, no dia 30 de Maio de 2017. 

Analisando o relatório laboratorial dos resultados obtidos, pode-se verificar a conformidade dos 

parâmetros analisados com a legislação considerada, obtendo-se valores visivelmente inferiores, no que 

se refere aos valores mínimos de qualidade para águas superficiais (Anexo XXI, DL nº 236/98) e valores 

limite de substâncias prioritárias definidas (DL nº 218/2015, de 7 de Outubro). 

 

 

Resultados da análise ao rio Pelhe, no que respeita aos parâmetros definidos no DL 236/98, Anexo XXI e DL 218/2015 de 7 de Outubro 

(chumbo e níquel), (Fonte: EIA; Anexo X , VOLUME III – ANEXOS) 
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Recursos hídricos subterrâneos 

A área de expansão da TMG Automotive encontra-se localizada na unidade hidrogeológica do Maciço 

Antigo (também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico) Indiferenciado da Bacia do Ave. O 

Maciço Antigo é essencialmente constituído por rochas magmáticas e metamórficas e, com menor 

expressão espacial, encontram-se rochas carbonatadas, gabros e quartzitos.  

As pressões qualitativas responsáveis pela poluição difusa resultam do arrastamento de poluentes naturais 

e antropogénicos por lixiviação até às massas de água subterrânea. No caso da massa de água subterrânea 

da região em estudo, as fontes são maioritariamente de origem pecuária, agrícola e florestal (SNIAmb-

APA). 

Assim, de forma a caracterizarmos os recursos hídricos subterrâneos é importante analisar a rede de 

monitorização disponível. Verifica-se que a estação de monitorização quantitativa, 98/N2, dista de 

aproximadamente 11 km da TMG Automotive II, sendo a mais próxima. 

De acordo com o EIA, na informação disponível na APA os mesmos recursos hídricos subterrâneos estão 

classificados com Bom, nas monitorizações quantitativas, com um valor de recarga do aquífero de 

50m3(dia.km2) (SNIAmb-APA). 

De acordo com a informação constante no website da APA, o estado químico da massa de água 

subterrânea onde se localiza a área em estudo é Bom, não existindo, desta forma, indicação de poluição 

a afectar estes recursos (SNIAmb-APA). 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Como principal impacte negativo sobre este descritor podemos destacar a depleção de recursos hídricos, 

face às necessidades de consumo de água previstas para arrefecimento das torres de refrigeração. É, assim, 

importante o compromisso da empresa em reduzir o consumo deste recurso, sempre que possível e 

viável, recorrendo a sistemas de alta eficiência. É igualmente importante assegurar a correta manutenção 

destes sistemas para evitar potenciais riscos biológicos resultantes da operação deste tipo de 

equipamentos. 

Os cenários de contaminação do rio Pelhe decorrem de cenários de emergência, como derrames e/ou 

incêndios, para os quais se encontram preconizadas um conjunto de medidas de mitigação com vista a 

minimizar os efeitos dos mesmos, por exemplo: elaboração de planos de resposta a incidentes de poluição, 
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planos de emergência, Projeto de segurança contra incêndio e respetivas medidas de autoproteção, bem 

como formação adequada dos colaboradores, etc. 

 

Consumo de água 

O consumo de água estimado nas instalações da TMG Automotive II, encontra-se associado a: 

- Sistemas de refrigeração - está projetado um sistema de recirculação de água de refrigeração, 

com 2 torres de arrefecimento com ventilação forçada, e chillers, em circuito fechado, para 

arrefecimento dos cilindros, nos processos com maior exigência de capacidade de refrigeração: 

Valores de consumo estimados: 18-25 mil metros cúbicos por ano 

Origem da água: água subterrânea. 

- Lavagem de equipamentos de processo – a água é utilizada fundamentalmente para a lavagem 

de equipamentos onde são misturadas e aplicadas as lacas aquosas: 

Valores de consumo estimados: 80-120 metros cúbicos por ano 

Origem da água: água subterrânea 

- Instalações sanitárias e laboratórios – nos vestiários, instalações sanitárias e laboratório será 

usada água própria para consumo humano: 

Valores de consumo estimados: 4 mil metros cúbicos por ano 

Origem da água: água da rede pública 

A água subterrânea utilizada nos sistemas de refrigeração e na lavagem de equipamentos de processo, é 

proveniente de várias minas, utilizando-se este recurso hídrico de acordo com a sua disponibilidade. 

Podem também vir a ser utilizados poços e furos como reforço, no caso de insuficiência da água das minas. 

No decorrer da análise do processo de AIA da Unidade Industrial da TMG Automotive II, foi efetuada 

uma visita ao local (18/12/2017) por parte de técnicos da APA/ARHN, tendo sido fornecida uma planta 

com o levantamento topográfico de todos os pontos de água (ver figura abaixo), tendo-se verificado in-

loco a localização de algumas das galerias de mina, poços de ventilação e reservatórios. 
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Levantamento topográfico com localização das minas (Fonte: requerente) 

Em termos gerais, estamos na presença de galerias de mina, construídas há algumas décadas, instaladas 

em flanco de encosta e que se encontram interligadas a reservatórios construídos em cota superior à das 

instalações industriais. 

Analisado o esquema hidráulico da interligação das várias galerias de minas (ver figura abaixo) é possível 

identificar 5 subsistemas: 
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Esquema do Sistema de Captação de água (Fonte: APA/ARHN) 

- Subsistema 1: interligação das minas 1 e 3 ao “Reservatório dos fluidos” situado numa zona de 

manutenção e que não se encontra abrangido pelo presente processo de AIA;  

- Subsistema 2: interligação das minas 2 e 5 que são utilizadas para uso particular (Casa do 

Comendador) e que não se encontra abrangido pelo presente processo de AIA; 

- Subsistema 3: está abrangido pelo processo de AIA e resulta da Interligação das minas 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 a um reservatório que serve a rede de incêndio, a água sobrante é 

encaminhada para o subsistema 4; 

- Subsistema 4: está abrangido pelo processo de AIA e resulta da Interligação das minas, 4, 18, 19 

e 20 e recebe também a água proveniente do reservatório da rede de incêndio (subsistema 3); 

- Subsistema 5: interligação da mina 17 a um reservatório; 
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Em conclusão, a água atualmente captada pelos subsistemas 3, 4 e 5 será utilizada nas instalações 

abrangidas pelo presente processo de AIA, pelo que importa garantir a sua legalização, tendo o 

proponente já efetuado o levantamento da sua localização (Esquema do Sistema de Captação de água) e 

das suas características. 

O proponente propôs-se efetuar a legalização da utilização dos recursos hídricos, através do pedido de 

licenciamento de uma única captação, posição suportada pelo facto das galerias de mina dos subsistemas 

3 e 4 estarem todas interligadas. 

Apesar da interligação existente entre as galerias de minas e o facto de estarem instaladas no mesmo 

sistema aquífero, cada uma das galerias de mina constituiu uma captação individual, que importa licenciar 

e georreferenciar, a APA/ARHN definiu que deveria ser: 

- Requerido o licenciamento de cada uma das galerias de mina 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16¸17, 18, 19 e 20; 

- O licenciamento deverá ser apresentado tendo por base o levantamento topográfico existente 

e o inventário já executado; 

- Por forma a ser possível atribuir um volume de água utilizada a cada mina, que se pretende o 

mais real possível, deverá ser efetuada uma avaliação de caudal em cada galeria mina. A relação 

de caudais entre cada galeria de mina do mesmo sistema deverá ser utilizada para o rateio de 

volumes a utilizar no autocontrole a comunicar via SILIAMB. 

Salienta-se que em 2010 as minas em questão tinham sido registadas (mero registo de regularização ao 

abrigo do art 89º do DL nº 226-A/2007, de 31 de maio) na APA, ex-ARH Norte, em nome da Casa 

Agrícola de Compostela (NIPC 502567465), empresa com os mesmos proprietários da TMG Automotive. 

Por consulta da plataforma SILiAmb, em janeiro de 2018, foram submetidos em nome da Casa Agrícola 

de Compostela (NIPC 502567465), os seguintes 16 requerimentos de TURH. 
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Requerimentos de TURH submetidos em nome da Casa Agrícola de Compostela (NIPC 502567465), 

 

De acordo com os requerimentos apresentados em janeiro 2018: 

- A Casa Agrícola de Compostela detém um conjunto de 16 minas de captação de água 

subterrânea que alimenta um reservatório nas instalações industriais da TMG Automotive 2, cujos 

proprietários são os mesmos da Casa Agrícola de Compostela. 

- Onze minas estão interligadas para abastecimento do reservatório de água da Rede de Incêndio, 

que se mantém permanentemente cheio, e só a água sobrante é descarregada pelo trop-plein para 

o reservatório de água industrial, por gravidade. As restantes cinco minas estão ligadas 

diretamente ao reservatório de água industrial, que também tem um sistema de descarga da água 

sobrante por trop-plein, para o rio Pelhe. 

- O reservatório de água industrial abastece as instalações do complexo industrial da TMG, 

nomeadamente as instalações da TMG Automotive 2, da TMG – Tecidos para Vestuário e 

Decoração (TMG-TVD), da Inovafil e da SPE – Sociedade de Produção de Electricidade e Calor. 

Cada uma destas unidades tem contadores de caudal que permitem contabilizar os consumos. 

- Deve ser salientado que a TMG Automotive 2 e a TMG Tecidos para Vestuário e Decoração 

possuem captações subterrâneas próprias que podem abastecer o reservatório de água industrial, 

em caso de necessidade. Estas captações têm contadores de caudal instalados que permitem saber 

as quantidades captadas e enviadas para o reservatório, permitindo calcular, por diferença, as 

quantidades provenientes das minas. Foi feita uma avaliação de caudal proveniente da cada galeria 

das minas e com esses valores foi estabelecido o rateio que será usado para distribuir os consumos 
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de água por cada uma das minas, e posteriormente comunicado regularmente à APA, de acordo 

com o que ficar estabelecido nas Licenças de Captação.  

- Para contabilizar a quantidade de água usada na rede de incêndio irá ser instalado um contador 

de caudal. Parte da água disponibilizada para a TMG – Tecidos para Vestuário e Decoração é 

destinada ao consumo humano, sendo o tratamento efetuado pela TMG TVD, por impossibilidade 

de ligação à rede pública de água – conforme ofício da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão. A quantidade de água tratada para consumo humano é contabilizada por um contador 

de caudal. 

 

 

Esquema da instalação (Fonte: requerente) 

 

Águas residuais 

Os efluentes líquidos produzidos nas instalações da TMG Automotive II têm os seguintes destinos: 

- Operadores de gestão de resíduos – água de lavagem das lacas aquosas. Este efluente será 

recolhido em reservatórios de 1000 litros e posteriormente são encaminhados para um 

operador de resíduos licenciado. Os reservatórios são recolhidos no Ecoponto 2 da cozinha de 

lacas, que se encontra delimitada por uma vala com grelha ligada a uma bacia de contenção. 

- SIDVA (Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave) – efluentes das instalações sanitárias 

e laboratórios (efluentes equiparados a domésticos). 
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Outros efluentes líquidos devem ser considerados na unidade industrial TMG Automotive II, na 

eventualidade de ocorrência de derrames e/ou em caso de incêndio e/ou contaminação da água pluvial. 

Numa situação de emergência, as águas resultantes da extinção de um incêndio, serão contidas por 

barreiras de material absorvente. De salientar que o projeto de segurança contra incêndio preconizou um 

conjunto alargado de medidas com vista à rápida deteção, contenção e extinção de um eventual incêndio. 

Pelo exposto e pela baixa probabilidade de ocorrência de um cenário deste tipo o mesmo é considerado 

compatível. 

 

Matriz de impactes 

A tabela abaixo sistematiza a matriz de impactes em matéria de recursos hídricos. 

 

Matriz de impactes em matéria de recursos hídricos (EIA; VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO) 

 

Impactes cumulativos 

Os possíveis impactes cumulativos sobre a linha de água dizem respeito ao consumo de água e a possíveis 

escoamentos de efluentes, em caso de incidentes ou incêndios. 

Em caso de ocorrência de incidentes com transporte de produtos ou em caso de incêndio, a linha de água 

será protegida colocando uma barreira de contenção para travar o escoamento dos efluentes e das águas 
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de incêndio. Estes serão posteriormente bombeados para um coletor e encaminhados para serem sujeitos 

a um tratamento final adequado por operador de resíduos licenciado. 

No que diz respeito aos impactes cumulativos sobre a água subterrânea (consumo de água), estes 

centram-se fundamentalmente na manutenção das condições de recarga do sistema. Neste caso, o volume 

de águas subterrâneas que serão utilizadas pela TMG Automotive II, não é previsto que afete as condições 

de regeneração do aquífero. 

 

Medidas de Minimização 

O maior consumo de água da TMG Automotive II está relacionado com o arrefecimento das torres de 

refrigeração, circuito que funciona num sistema fechado, seguido da água utilizada nas instalações sociais 

e por fim a água utilizada na lavagem de equipamentos do processo, destacando-se as medidas 

preconizadas pelos BREF’s. 

As principais medidas tidas como melhores técnicas disponíveis quer para o consumo de água quer para 

a gestão dos efluentes líquidos foram consideradas para esta unidade industrial, pelo que desde que sejam 

implementadas as medidas preconizadas os impactes resultantes encontram-se minimizados para este 

descritor. 

 

Monitorização 

Identificam-se necessidades de monitorização relacionadas com o controlo e registo do volume de água 

de lavagem das lacas aquosas recolhida e posteriormente entregue a operadores de gestão de resíduos. 

Em matéria do controlo dos consumos de água, deverão ser registados os volumes mensais e anuais de 

água captada em cada origem, contabilizados de acordo com a metodologia a definir no âmbito dos 

respetivos TURH de captação. 
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Conclusão 

A TMG Automotive II será instalada numa infraestrutura existente, anteriormente já utilizada para fins 

industriais (fiação e torcedura), e que se encontra inativa desde 2012, o que irá permitir um 

reaproveitamento e requalificação de instalações impedindo assim a sua degradação temporal.  

A TMG Automotive II utilizará nas suas instalações água proveniente de duas fontes: água da rede pública, 

para vestiários, instalações sanitárias e laboratório, e os seus efluentes, equiparados a domésticos, terão 

como destino o SIDVA; e água subterrânea, proveniente de um conjunto de minas, para utilização nos 

sistemas de refrigeração em circuito fechado (água que será consumida por evaporação) e lavagem de 

equipamentos de processo, cujo efluente será recolhido, armazenado em reservatórios e encaminhado 

para um operador de resíduos licenciado. 

Desta forma, os impactes mais relevantes prendem-se com o consumo de água subterrânea e possíveis 

contaminações dos cursos de água por situações de emergência que serão minimizadas e/ou evitadas, com 

recurso a medidas de mitigação e boas práticas identificadas neste estudo. 

Apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, considera-se que os 

mesmos são passíveis de serem mitigados, pelo que se propõe a emissão de parecer favorável 

condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e do programa de monitorização 

preconizados no EIA, bem como ao cumprimento integral do estipulado nos Títulos de Utilização dos 

Recursos Hídricos (TURH) para captação de água a emitir pela APA/ARH Norte. 

Tendo em conta a avaliação efetuada, considera-se que o descritor é “Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Recursos Hídricos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?   

4.3) Pouco significativos?  

4.4) Sem significado X 
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3.2. Uso do Solo e Ordenamento do Território 

Caracterização da situação de referência 

Uso do Solo 

O Estudo refere que da análise da Carta de Capacidade de Uso do Solo – Nível 2 (COS 2007) a área 

atualmente ocupada pelo projeto da Unidade Industrial TMG Automotive II corresponde à classe de 

ocupação do solo de “Indústria, comércio e transportes”. 

Também refere que “Ao analisar-se a delimitação do projeto, é possível constatar a sua total inserção na classe 

“Indústria, comércio e transportes”, ou seja, o projeto encontra-se 100% implantado sobre essa classe. Salienta-

se ainda, que o projeto se encontra totalmente construído e que não extravasa para outras classes de ocupação 

de solo.  

No que diz respeito ao EIA, o local em estudo encontra-se numa zona impermeabilizada pela ocupação 

da unidade industrial existente, não havendo assim alteração ao uso do solo, sendo este industrial.  

Conforme já referido, da visita da CA ao local, realizada no dia 09/04/2018, constatou-se que se trata de 

uma unidade industrial existente em funcionamento e que o edificado, infraestruturas e equipamentos 

produtivos já, se encontram realizados, encontrando-se o atual uso do solo intervencionado em toda a 

sua extensão, com construções e espaços de circulação. 

 

Ordenamento do Território 

Na área de intervenção vigora o PDM de Vila Nova de Famalicão (Aviso nº 10268/2015, de 8 de setembro).  

Da análise da planta de Condicionantes, a parcela de terreno onde se localiza a TMG Automotive II insere-

se em: - Recursos Hídricos: Leitos dos Cursos de Água; e Linhas Elétricas: Rede de Alta Tensão 60 KV. 

No que se refere à planta de Ordenamento I – Qualificação Funcional e Operativa do Solo, verifica-se que 

a parcela do terreno onde se localiza a unidade fabril está classificada em Solo Urbano – Espaço Atividade 

Económica. 

Na planta de Ordenamento II – Património Edificado e Arqueológico e na planta de Ordenamento III – 

Salvaguardas, a parcela de terreno na qual se insere a unidade industrial não afeta nenhuma área 

classificada. 
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Em virtude de se tratar de uma área incluída em Espaço de Atividade Económica, considera-se que o 

projeto é compatível com o uso e ocupação do solo, desta classe de espaço. Além disso, o proponente 

apresentou: 

 Cópia do Alvará de Licenciamento de Obras N.º 339/2017, emitido pela Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão, em 30/06/2017; 

 Cópia da Certidão da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, emitida em 29/06/2017, que 

refere “(…) Certifica-se que: o prédio urbano sito na Rua Comendador Manuel Gonçalves, nº 540, na 

União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, concelho de Vila Nova de Famalicão, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o número 1360 e inscrito na matriz 

urbana no artigo 705, composto por r/c + andar, com a área de 41.051,00 m2, é de construção anterior 

à obrigatoriedade das licenças de construção e/ou utilização, sendo estas obrigatórias desde 31 de março 

de 1962 para edifícios industriais e edifícios multifamiliares.” 

Relativamente à interferência com áreas incluídas no Domínio Hídrico (Leitos dos Cursos de Água e suas 

margens), considerando que a entidade licenciadora é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e que a 

mesma integra a CA, a verificação do cumprimento da legislação aplicável é garantida, no presente PTFCA, 

pela APA/ARHN. 

Quanto à Rede de Alta Tensão 60 KV o proponente no EIA informa que “(…), no que respeita, à linha de 

alta tensão trata-se da linha que alimenta as diferentes instalações industriais do grupo Têxtil Manuel Gonçalves 

e que irá alimentar a TMG Automotive II, de acordo com o contrato estabelecido e cuja cópia se apresenta no 

Anexo III.” 

Na visita da CA ao local, sobre a servidão das linhas elétricas, foi transmitido que está assegurado a 

servidão, não correspondendo a sua implantação no local à assinalada na planta de Condicionantes do 

PDM. 

Da apreciação feita à Carta da Reserva Ecológica Nacional de Vila Nova de Famalicão (Portaria nº 

298/2015, de 21 de setembro), verifica-se que a pretensão não se insere em solos classificados como 

Reserva Ecológica Nacional. 
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Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Para a fase de construção, o EIA não identificou impactes sobre os descritores Uso do Solo e 

Ordenamento do Território, dado que toda a edificação da unidade industrial já se encontrar construída, 

não contemplando este Estudo, a construção de qualquer nova edificação.  

Para a fase de exploração, o Estudo identificou os seguintes impactes: 

 Para o descritor Uso do Solo, refere que “Os possíveis impactos resultantes da actividade em relação 

ao uso do solo, dizem respeito: às emissões gasosas, efluentes líquidos e armazenamento de resíduos. 

(…)” 

O EIA classifica estes impactes como negativo, direto, improvável, temporário e local, sendo de magnitude 

baixa ou moderada. 

Ainda neste descritor o EIA considerou um impacte positivo pouco significativo, o qual se relaciona com 

a criação e manutenção do coberto vegetal na envolvente à unidade industrial. 

Para o descritor Uso do Solo considera-se que os impactes ambientais, de uma forma genérica, estão 

identificados adequadamente. 

 Para o descritor Ordenamento do Território não apresenta impactes. 

 

Medidas de minimização 

As principais medidas de minimização aplicáveis ao descritor Uso do Solo que o EIA apresenta são as 

seguintes: 

I. Armazenamento de produtos químicos e substâncias perigosas de forma selectiva, em zona 

impermeabilizada e com estruturas para conter eventuais derrames e encaminhamento dos resíduos 

para operadores de resíduos licenciados adequados; 

II. Impermeabilização do solo dos parques de resíduos, assegurar a sua cobertura bem como 

implementação de estruturas para drenagem ou bacias de retenção, conforme o mais adequado a 

cada situação, e encaminhamento dos resíduos para os operadores de resíduos licenciados 

adequados; 

III. Impermeabilização da zona de carga/descarga de substâncias químicas perigosas; 
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IV. Efetuar uma correcta manutenção da impermeabilização das zonas impermeabilizadas; 

V. Capacitar os colaboradores de formação adequada para saberem como proceder em caso de 

possíveis incidentes com produtos químicos. 

Assim, considera-se que as medidas de minimização do EIA estão adequadamente identificadas. 

 

Conclusão 

Em face do exposto, no que concerne aos descritores Uso do Solo e Ordenamento do Território, propõe-

se a emissão de parecer favorável. 

Tendo em conta a avaliação efetuada, considera-se que o descritor deverá ser considerado “Não 

Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Uso do Solo 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?   

4.3) Pouco significativos? X 

4.4) Sem significado  

 

 

3.3. Socio-economia 

Caracterização da situação de referência 

No âmbito da caraterização de referência, o EIA apresenta a análise dos dados demográficos e 

económicos, para além da caraterização da envolvente direta. 

É referido que o Município de Vila Nova de Famalicão, situado no distrito de Braga, na região Norte é 

limitado a norte pelo Município de Braga, a leste por Guimarães, a sul por Santo Tirso e Trofa, a oeste 
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por Vila do Conde e Póvoa de Varzim e a noroeste por Barcelos.  S. Cosme do Vale é uma antiga freguesia 

portuguesa do Concelho de Vila Nova de Famalicão, unida às freguesias de Telhado e à freguesia de 

Portela, formando a União das Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela com sede em São 

Cosme do Vale, aquando da reorganização administrativa de 2012/2013. 

O EIA informa que que à data dos dados estatísticos recolhidos nos Censos de 2011, esta união ainda não 

existia, pelo que a análise foi efetuada através da junção dos dados para uma análise conjunta dos dados 

estatísticos existentes das freguesias de Vale (São Cosme), de Telhado e de Portela. O Município de Vila 

Nova de Famalicão apresenta-se como o mais povoado das várias capitais de distrito como Leiria, Setúbal 

e Funchal, e é o 18.º maior Município do país, em termos populacionais, com um total de 133832 

habitantes. A União das Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela tem uma área total de 13,69 

km² e uma densidade populacional de 394,5 hab/km². 

É salientado no EIA o crescimento da população residente no Concelho, com uma taxa de crescimento 

de 4,9%, e um decréscimo de 1.6% da população na União das freguesias. Pela análise da população 

residente em Vila Nova de Famalicão e na União de Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela, 

verifica-se que, para ambos os casos, 69% da população (92 146 e 3 736 indivíduos, respetivamente) 

encontra-se na faixa etária que se inserem no mercado de trabalho, dizendo respeito aos indivíduos com 

mais de 16 anos de idade e inferior aos 65 anos, aproximadamente. 

É de referir que a população jovem, com idade inferior a 16 anos de idade, corresponde a 17%, para o 

concelho e união de freguesias referidas, correspondendo a 23 242 e 942 indivíduos, respetivamente, 

perspetivando boas condições para a garantia da sustentabilidade no crescimento populacional e industrial. 

Do Relatório Socioeconómico do Município, de 2011, é salientado um aumento da população na faixa 

etária dos 25 aos 65 anos, e que apesar do global envelhecimento da população, o Município tem 

conseguido captar população, devido, sobretudo, à atratividade do tecido empresarial, à localização 

geográfica aliada à existência de uma estrutura rodoferroviária e à disponibilidade de um conjunto de 

equipamentos e serviços. Além disso, estes fatores afetam também o nível de escolaridade mais 

especializado destes novos habitantes que se instalam para trabalhar no município. 

Em relação à escolaridade é salientado no EIA que a maioria da população, cerca de 62% e 65%, possui o 

ensino básico, seguindo-se o ensino secundário, cerca de 16% e 15%, no concelho e União de Freguesias, 

respetivamente. Em termos de ensino superior verifica-se uma maior percentagem no concelho de Vila 

Nova de Famalicão com 12% e a união de freguesias com 8%, podendo estar relacionado, possivelmente, 

com o facto de existir mais emprego qualificado e uma maior concentração de serviços especializados que 

requerem formação específica nos grandes centros urbanos em relação às periferias menos urbanas.  
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Relativamente ao abandono escolar, tal como a nível nacional, o EIA refere ser preocupante. O índice de 

habitantes sem escolaridade ronda os 8% em ambos os locais. Verifica-se no entanto, que um número 

significativo de habitantes sem qualquer nível de escolaridade, diminuiu de 2001 para 2011, em cerca de 

22389 habitantes para 10056 habitantes, em 2011, no concelho de Vila Nova de Famalicão e uma 

diminuição de 935 habitantes para 447 habitantes na União de Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado 

e Portela (INE).  Cerca de 13% dos trabalhadores de Vila Nova de Famalicão são não qualificados e 19%, 

no caso da União das Freguesias. Cerca de 24% e 28% são trabalhadores qualificados da indústria, 

construção e artífices, seguindo-se de 15% e 13% de trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 

segurança e vendedores, percentagens para Vila Nova de Famalicão e União de Freguesias, respetivamente. 

Os dados dos censos também revelam que nos últimos anos o número de habitantes de Vila Nova de 

Famalicão com ensino superior triplicou, tendo passado de 4753 indivíduos em 2001 para 15461 indivíduos 

em 2011, e na união de freguesias mais do que quadruplicou, tendo passado de 98 para 429 indivíduos. 

A população sem escolaridade diminuiu cerca de 69% no concelho e na união de freguesias. De um modo 

geral verifica-se que o nível de escolaridade tem vindo a aumentar na região. A taxa de desemprego em 

Vila Nova de Famalicão e na União de freguesias ronda os 15%, o que representa 2% a mais do que a 

média Nacional. Desta forma, é de extrema importância para a região a criação de novos postos de 

trabalho, segundo o EIA. 

Esta tendência dramática de desemprego sofreu uma reviravolta nos últimos anos, pois segundo o 

Relatório disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e analisado no EIA, o número 

de desempregados em Famalicão tem vindo a cair acentuadamente pelo menos desde 2013, tendo a taxa 

de desemprego passado dos 15,13% para os 8,52% atuais (2016), o que equivale a uma descida de 44%. 

Nestes últimos três anos, são perto de 5000 pessoas que deixaram as pertencer às estatísticas oficiais do 

país do desemprego (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2017). É salientado que o crescimento 

do emprego foi acentuado em vários setores, mas o Têxtil, com 45% das ofertas, destaca-se dos demais, 

evidenciando-se também por aqui o forte processo de revitalização que o setor está a ter na região 

(Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2015). 

Dentre a população empregada, (58368 no Município e 2370 indivíduos na União de Freguesias), a maioria 

cerca trabalha no setor secundário, de 50% e 58%, seguida pelo setor terciário com 31% e 27%, e por 

último o setor primário 1%, valores para o concelho de Vila Nova de Famalicão e União de freguesias de 

Vale (São Cosme), Telhado e Portela, respetivamente (INE). O EIA informa que Vila Nova de Famalicão 

concentra importantes e potenciais clusters industriais em setores estruturantes para a economia nacional 

e local, como o têxtil, o agroalimentar e a metalomecânica, e acolhe a sede de algumas das maiores e mais 
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conceituadas empresas. É o caso da Continental Mabor, a quarta maior exportadora nacional (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2017). 

Para além disso o concelho é berço e sede de empresas de referência nacional e internacional como a 

Têxtil Mendes Gonçalves, a Coindu, a Leica, a Riopele, a Primor, a Porminho, a Aco Shoes, a Salsa e a 

Tiffosi, entre tantas outras.  

Relativamente ao tecido empresarial do concelho de Vila Nova de Famalicão, a maior expressão em 

termos de número de empresas diz respeito ao comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos, cerca de 24,8% em 2015, tendo este vindo a decrescer desde 2011. As indústrias 

transformadoras seguem-se, com 12,4%, tendo também vindo a decrescer. As atividades de agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca tiveram um crescimento de 2%, bem como atividades de 

consultoria, científicas, técnicas e similares. As atividades administrativas e dos serviços de apoio, também 

registaram crescimento embora menos expressivo. 

De acordo com o EIA, Vila Nova de Famalicão tem sempre valores de exportação para o comércio 

internacional, cerca de 1.65%, em 2016, superiores aos registados a nível nacional (0.95%). Mais 

concretamente, Vila Nova de Famalicão viu, em 2016, as suas exportações para fora da UE crescerem 

11,38% o que contrasta com o decréscimo de 8,18% verificado a nível nacional. Já a nível de comércio 

dentro da UE o concelho viu as suas exportações caírem 0,89%, enquanto as mesmas subiram 4,37% no 

panorama Nacional. O comércio dentro da UE tem um grande peso, tanto a nível Nacional como a nível 

do concelho, com 75% e 77% do total das exportações. É referido que Vila Nova de Famalicão volta a 

ocupar o pódio reservado aos três municípios mais exportadores de Portugal, com um volume de 

exportações de 1,9 mil milhões de euros, ocupando a terceira posição, sendo o Norte de Portugal aquele 

que regista um maior volume de produtos enviados para o mercado internacional, dados de 2016. À 

semelhança de 2015, em 2016, com um volume de importações de 1008 milhões de euros, Vila Nova de 

Famalicão consegue o feito de registar a segunda balança comercial mais favorável do país, com um saldo 

positivo de 513 milhões de euros. 

A prestação famalicense no campeonato das exportações impressiona ainda mais quando comparada com 

a evolução do volume de exportações entre 2011 e 2016, que passou dos 1,5 mil milhões de euros para 

os 1,9 mil milhões atuais, o que equivale a um aumento de exportações na ordem dos 34%. Relativamente 

a acessibilidades, o concelho de Vila Nova de Famalicão possui uma rede de transportes urbanos bastante 

diversificada. É servido por comboios, mais especificamente a linha do Minho que liga o Porto a Valença, 

e possui ainda, uma rede de autoestradas e estradas nacionais, nomeadamente, a A3 (Autoestrada que liga 

o Porto à fronteira espanhola, em Valença) que tem ligação com a Trofa, Braga e Ponte de Lima, bem 
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como com outras cidades do litoral norte de Portugal e Norte de Espanha. A A7 (Autoestrada que liga a 

Póvoa do Varzim no nó com a A28 a Vila Pouca de Aguiar no nó com a A24) com ligação a Guimarães e 

que atravessa o Vale do Ave. A EN 14 (Porto-Braga) usada por quem se desloca da Trofa e de freguesias 

do sul do concelho, e a EN 206 (Vila do Conde – Bragança) usada pelos habitantes locais em deslocações 

diárias e frequentes. 

Vila Nova de Famalicão possui diversas infraestruturas, entidades e instituições em várias áreas que 

contribuem para o normal funcionamento, qualidade de serviços e qualidade de vida da população, e para 

o crescimento e desenvolvimento do concelho. O concelho é dotado de um total de 155 instituições de 

apoio à população (43 Instituições IPSS’s, 20 apoios da Conferência de S. Vicente de Paulo, 27 farmácias, 

2 hospitais, 14 centros/extensões de saúde, 4 corporações de Bombeiros/Cruz Vermelha e 

45Agrupamentos CNE. No âmbito da caraterização da envolvente, é referido que as primeiras habitações 

encontram-se a 25 m das imediações da unidade industrial em estudo. Num raio inferior a 100 m existem 

catorze edifícios. Na envolvente da instalação encontram-se as povoações de Vilar, Pedra e Outeiros, 

sendo que o centro das povoações de Vale de São Cosme e Telhado se encontram num raio de cerca 1,5 

km. Estas povoações possuem fundamentalmente comércio local, mercados e cafés/pastelaria a 500m, 

restaurantes a 200m e 300m e a escola profissional Didaxis a 1km. A nível industrial encontra-se a 200m 

a Super2000 (empresa de catering) e a extensão de saúde de Vale São Cosme e uma farmácia a 1km.  

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

O EIA identifica, como impactes positivos induzidos pelo projeto, o beneficio para as populações, devido 

à comercialização de bens e serviços e a criação de novos postos de trabalho diretos (cerca de 150) e 

indiretos, reduzindo a taxa de desemprego e dinamizando a economia local.  Por outro lado, e uma vez 

que a produção da TMG II se destina especialmente ao mercado externo, contribui ativamente para os 

objetivos nacionais de aumento das exportações do país, criando consequentemente um contributo 

positivo para a balança comercial nacional.  O impacte positivo do projeto é classificado, no EIA, como de 

significância elevada, uma vez que irá contribuir para o aumento do emprego na região, para a melhoria 

da qualidade de serviços disponíveis ao público e na qualidade de vida de todos os afetados pela cadeia 

económica gerada. Considera-se, contudo, que o impacte induzido é significativo, e não muito significativo. 

Relativamente aos impactes negativos, e de acordo com o EIA, o impacte das emissões de poluentes 

atmosféricos na qualidade do ar na qualidade de vida da população será negativo e pouco significativo, 

direto, de magnitude reduzida, de natureza permanente, de abrangência local e reversível. As principais 

fontes de ruído no interior da fábrica serão os equipamentos das linhas de produção colocados no piso 
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superior (máquina de recobrimento, lacagem, gravação e colagem), bem como a instalação da cozinha de 

pastas e cozinha de lacas. O impacte do ruido sobre a qualidade de vida população será negativo e pouco 

significativo, direto, de magnitude reduzida, de natureza permanente, de abrangência local e irreversível. 

O incremento de tráfego esperado resultante da instalação da TMGII é de 57 camiões por semana e não 

se espera que altere de forma significativa os níveis sonoros atuais, uma vez que se trata de um local que 

apresenta hoje em dia um elevado tráfego rodoviário. O impacte do tráfego rodoviário sobre a qualidade 

de vida população será negativo e pouco significativo, direto, de magnitude reduzida, de natureza 

permanente, de abrangência local e irreversível. 

 

Medidas de minimização 

Não foram apresentadas medidas de minimização no âmbito do presente fator ambiental. 

 

Conclusão 

Do exposto, e no âmbito do descritor “Socioeconomia”, considera-se que os impactes negativos do 

projeto, e que estão relacionados com a afetação da qualidade de vida da população residente na 

envolvente do projeto devido ao aumento do ruído ambiente, à deterioração da qualidade do ar e à 

perturbação no tráfego, são pouco significativos. Como impactes positivos, considerados significativos, 

salientam-se os efeitos no emprego e nas atividades económicas. Assim, entende-se ser de emitir parecer 

favorável ao projeto apresentado. 

Tendo em conta a avaliação efetuada, considera-se que o descritor é “Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Socioeconomia 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos? X 

4.2) Significativos?   

4.3) Pouco significativos?  

4.4) Sem significado  
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3.4. Qualidade do Ar 

Caracterização da situação de referência 

Foi efetuada a caraterização da situação de referência com base nos dados das estações de monitorização 

da qualidade do ar mais próximas da instalação em estudo. Burgães, Frossos (Braga) e Guimarães, distam, 

respetivamente, 10 km, 14 km e 15 km. Como a estação de monitorização da qualidade do ar de 

Guimarães tem como principal influência o trafego rodoviário, em virtude de estar localizada nas 

imediações da EN 101, uma das vias com maior tráfego na cidade de Guimarães.  

Da análise aos dados das estações de Burgães e Frossos, em termos de qualidade do ar apenas as PM10 

não cumprem o estipulado no Decreto-Lei n.º 102/2010, uma vez que foi ultrapassando o limite diário 

estabelecido (50 μg/m3) mais de 35 vezes. Esta situação verifica-se em ambas as estações de monitorização 

da qualidade do ar. Por sua vez são também de destacar os níveis de óxidos de azoto registados nos meses 

de Novembro e Dezembro na estação de Frossos. A concentração média registada nestes meses é cerca 

de 3 vezes superior à que se verificou nos restantes meses do ano.  

Considerando a região em que se insere o projeto (Entre Douro e Minho), mais de 90% dos dias do ano 

de 2015 registaram um nível de qualidade do ar muito bom ou bom. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Foram identificados impactes associados à fase de exploração. 

As novas instalações da TMG Automotive terão equipamentos passíveis de produção e libertação de 

poluentes para a atmosfera, nomeadamente: 

- Máquina de recobrimento: tendo em consideração as monitorizações bianuais efetuadas a 

equipamento idêntico nas outras instalações da TMG Automotive, os poluentes emitidos cumprem 

os VLE estipulados pela presente Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho, bem como os limiares de 

emissões de COV, do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto.  

- As exaustões das três estufas da máquina serão conduzidas por uma conduta ligada a uma 

chaminé a instalar no extremo exterior do edifício.  

- Máquina de lacar: está sujeita ao Regime de Emissões Industriais, nomeadamente o seu Capítulo II 

relativo ao regime de prevenção e controlo integrados da poluição (RPCIP) – Decreto-Lei n.º 
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127/2013, de 30 de agosto, por desenvolver uma atividade incluída no ponto 6.7 do Anexo I do 

referido diploma;  

- Consumo de 350 ton/ano de solventes;  

- Tem exaustão localizada junto aos balseiros e às cabeças de aplicação de laca de modo a 

evitar as emissões difusas;  

- A concentração expectável de COV, à saída da máquina, será superior ao VLE tendo sido 

selecionado um equipamento de oxidação térmica regenerativa (RTO), através da análise das 

melhores técnicas disponíveis, para o tratamento dos efluentes.  

- Máquina de gravar: a máquina de gravar vem equipada com exaustão localizada na zona de gravação 

e uma exaustão mais abrangente da máquina para evitar emissões difusas; 

- Não utiliza solventes;  

- Devido ao aquecimento dos materiais plásticos, os efluentes produzidos excedem os VLE 

para os COV’s que serão, também, encaminhados para tratamento no RTO.  

- Máquina de colar por flamagem: colagem de espumas de poliuretano, para aumentar a espessura 

dos materiais, conseguindo um efeito de almofada; 

- Não utiliza solventes; 

- Devido ao processo de queima superficial, os efluentes produzidos excedem os VLE para 

os COV’s e serão, também, encaminhados para tratamento no RTO.  

- Máquina de lavar cubas: lavagem das cubas metálicas, para cerca de 700 kg de pasta de PVC, onde 

são preparadas as pastas que são aplicadas na máquina de recobrimento; 

- Utiliza-se solvente como agente de limpeza;  

- O ar de secagem é encaminhado para o RTO.  

- Caldeiras: As emissões para a atmosfera ficam abaixo dos valores limite de emissão (VLE) definidos 

para caldeiras, pela Portaria n.º 677/2009 de 23 de junho, que fixa os VLE aplicáveis às instalações 

de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril; 
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- Estão equipadas com equipamento economizador pré-aquecedor de ar comburente, que 

aproveita o calor dos gases de combustão; 

- A chaminé de exaustão dos gases de queima é comum às 3 caldeiras e é encaminhada 

para a chaminé das caldeiras. 

O histórico das monitorizações às emissões gasosas da unidade industrial da TMG Automotive em 

Campelos demonstra que as concentrações de partículas no efluente gasoso se encontram, em média, 

cerca de 70 % abaixo do VLE estabelecido de 150 mgPTS/Nm3. Deste modo não é expectável que na 

TMG Automotive II se verifiquem variações significativas relativamente ao desempenho dos processos e 

consequente emissão deste poluente.  

Por sua vez, no que respeita aos COV’s, o efluente gasoso antes de ser sujeito a tratamento apresenta 

uma concentração de COV’s que não permite o cumprimento dos VLE’s estabelecidos legalmente. Por 

esse motivo, foi instalado um RTO que assegura o tratamento do efluente gasoso de tal forma que a 

concentração de COV’s no efluente gasoso seja, à saída do RTO, inferior a 20 mg/Nm3, ou seja, um valor 

cerca de 75 % inferior ao VLE estabelecido.  

Assim e face ao exposto anteriormente as emissões que resultam da atividade industrial foram minimizadas 

na extensão técnica e economicamente viável, garantindo não só o cumprimento da legislação em vigor 

mas também minimizando o impacto ambiental negativo resultantes das emissões gasosas.  

No que concerne às emissões resultantes do tráfego rodoviário, estas estão associadas não só ao 

transporte dos trabalhadores (cerca de 150 pessoas), mas também associadas ao transporte de 

mercadorias. O aumento do tráfego esperado é de 57 camiões por semana.  

Foram identificados impactes cumulativos, uma vez que se prevê um incremento do trafego de viaturas 

pesadas de cerca 57 por semana o que associado ao atual tráfego irá contribuir para um incremento das 

emissões rodoviárias nos percursos de acesso a esta zona industrial. 

De um modo geral, os impactes na qualidade do ar na fase de exploração, são classificados como negativos, 

significativos, diretos, locais, de magnitude baixa, muito prováveis. 
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Medidas de minimização 

Uma das medidas de mitigação diz respeito à utilização do RTO, a oxidação térmica é utilizada para reduzir 

as emissões de quase todas as fontes de COV’s, incluindo operação de reatores, operação de destilação, 

operações de solventes e operações realizadas em fornos e secadores. A oxidação térmica regenerativa 

possui uma eficiência de 95-99% na eliminação de COV’s e um caudal de emissão dos mesmos <1-20 

mg/Nm3, para 3% de teor de oxigénio.  

O sistema de tratamento que se considerou mais adequado aos equipamentos e processos das novas 

instalações é o RTO, como tratamento de fim-de-linha, uma vez que as técnicas de recuperação de 

solventes se verificaram inadequados face às características dos produtos utilizados.  

Assim, de forma a reduzir as emissões e consequentemente o seu impacto sobre a qualidade do ar, sempre 

que possível e viável, podem ser aplicadas algumas das seguintes boas práticas:  

- Circular com o máximo de carga possível;  

- Otimização de rotas de distribuição;  

- Priorizar meios de transporte com menor factor de emissões;  

- Promover estratégias ambientais sustentáveis junto da empresa de distribuição.  

Do ponto de vista do tráfego rodoviário e suas consequentes emissões são esperados aumentos destas, 

ainda que não seja expectável uma diminuição da qualidade do ar nas povoações potencialmente afetadas. 

 

Monitorização 

Foram efetuados os cálculos das alturas das chaminés, com a respetiva dependência entre chaminés e 

obstáculos na envolvente, onde se conclui que as chaminés das novas máquinas terão que ter como 

mínimo a altura de 32 metros, pelo que a altura projetada de 35 metros assegura o cumprimento das 

regras preconizadas na Portaria n.º 263/2005, de 17 de março. 

 

Plano de monitorização 

Os parâmetros a monitorizar nas diferentes fontes fixas deverão seguir o definido na tabela seguinte: 
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Fonte Identificação Parâmetros a monitorizar 

 

 

 

 

FF J1 

 

 

 

Caldeiras a Gás 

Natural 

•Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) expressos 

em carbono total  

•Óxidos de Azoto (NOx)  

•Dióxido de Enxofre (SO2)  

•Monóxido de Carbono (CO)  

•Sulfureto de Hidrogénio (H2S)  

•Partículas (PTS) 

 

 

 

 

FF J2 

 

 

 

 

 

RTO 

 

•Compostos Orgânicos Voláteis, expressos em Carbono Total 

(COT)  

•Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) expressos 

em carbono total  

•Compostos orgânicos voláteis com frases de perigo H350, H340, 

H350i, H360F, H360D  

•Óxidos de Azoto (NOx)  

•Dióxido de Enxofre (SO2)  

•Monóxido de Carbono (CO)  

•Sulfureto de Hidrogénio (H2S)  

•Partículas (PTS)  

 

 

 

 

FF J3 

 

 

 

 

Máquina de 

recobrimento 

 

•Compostos Orgânicos Voláteis, expressos em Carbono Total 

(COT)  

•Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) expressos 

em carbono total  

•Óxidos de Azoto (NOx)  

•Dióxido de Enxofre (SO2)  

•Monóxido de Carbono (CO)  

•Sulfureto de Hidrogénio (H2S)  

•Partículas (PTS)  

 

Os resultados obtidos serão analisados à luz da legislação em vigor na matéria, nomeadamente em 

conformidade com o definido nas Portarias n.º 675/2009, 677/2009 e 80/2006, ou outros que venham a 

ser definidos no âmbito da Licença Ambiental. 

 

Conclusão 

Com a implementação do RTO para o tratamento dos efluentes gasosos resultante do processo produtivo 

consegue assegurar-se que a emissão de COV’s (poluente mais representativo da corrente gasosa) fique 

cerca de 75 % abaixo do VLE legalmente estabelecido.  

No que respeita às emissões resultantes das caldeiras serão implementados sistemas que permitem uma 

maior eficiência da combustão e consequentemente resultem em menores emissões de poluentes para a 

atmosfera.  
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Assim e atendendo ao exposto anteriormente não se espera que em condições normais de funcionamento 

sejam registadas situações que suscitem preocupação no que concerne às emissões gasosas face à grande 

margem de segurança que se possui em termos operacionais para chegar a uma situação de potencial 

emissão de poluentes acima dos valores limite de emissão legalmente estabelecidos.  

Face ao exposto, relativamente ao descritor “Qualidade do Ar”, considera-se de emitir parecer final 

favorável condicionado ao cumprimento do Plano de Monitorização da Qualidade do Ar, assim como da 

implementação das medidas de mitigação apresentadas. 

Tendo em conta a avaliação efetuada, entende-se que o descritor deverá ser considerado “Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Qualidade do Ar 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos? X 

2.3) Pouco significativos?  

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?   

4.3) Pouco significativos?  

4.4) Sem significado X 

 

 

3.5. Ruído 

Caracterização da situação de referência 

A instalação e o exercício de atividades ruidosas nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas, ou na 

proximidade dos recetores sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite fixados 

no artigo 11.º (valores limite de exposição) e ao cumprimento do critério de incomodidade fixado no 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

As medições de ruído foram efetuadas, nos períodos diurno, entardecer e noturno, tendo como objetivo 

caraterizar o ambiente sonoro na situação atual. 
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Dos valores obtidos, nos quatro pontos de medições escolhidos como recetores sensíveis, do relatório 

sobre avaliação do ruído ambiente, RA.010.18, de janeiro de 2018, verificou-se que não ultrapassaram os 

valores de exposição máximos, vislumbrando a conformidade legal. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Fase de construção: Já concluída. 

Fase de exploração 

Nos locais com ocupação sensível (habitações, escolas, edifícios hospitalares ou espaços de lazer) onde o 

ruído com origem, no funcionamento da empresa, determine a ultrapassagem dos valores limite de 

exposição, estabelecidos regulamentarmente, deverão ser adotadas medidas de minimização do ruído de 

tráfego, visando o cumprimento dos limites aplicáveis. 

Face ao exposto, de acordo com os valores dos parâmetros Lden e Ln, as diferentes fontes de ruído 

associado ao funcionamento da empresa não são expectáveis de resultar na ocorrência de situações de 

ultrapassagem dos valores limite de exposição regulamentares. Assim, o impacte associado ao ruído será 

impacte negativo e pouco significativo dado ser expetável que os valores dos indicadores de ruído Lden e 

Ln não ultrapassam o valor limite de exposição, direto, de magnitude reduzida, de natureza permanente, 

dado ao tempo de vida alargado para a empresa, de abrangência local e reversível. 

 

Medidas de minimização 

Apesar dos impactes acústicos negativos provocados nesta fase tenham carácter permanente, serão 

localizados e reversíveis, já que podem ser minimizados através de soluções adequadas, nomeadamente 

manutenção atempada dos equipamentos. 

Foram propostos soluções genéricas, que não são quantificáveis, com vista a garantir o cumprimento da 

legislação em vigor e para a proteção do ambiente. 
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Monitorização 

Relativamente ao programa de monitorização, a primeira campanha de monitorização, para verificação do 

cumprimento dos requisitos estipulados no Regulamente Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, nomeadamente quanto ao critério de incomodidade e quanto aos valores 

limite de exposição, deverá ser realizada seis meses após a entrada em funcionamento da empresa, após 

a qual deverá ter uma periodicidade quinquenal, de modo a controlar e acompanhar a evolução dos valores 

de emissão do ruído ambiente, exceto no caso em que se verifique alteração do processo produtivo ou 

sempre que surjam reclamações. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ambiente Sonoro” merece parecer favorável. 

Tendo em conta a avaliação efetuada, entende-se que o descritor deverá ser considerado “Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Ruído 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos? X 

2.3) Pouco significativos?  

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?   

4.3) Pouco significativos?  

4.4) Sem significado X 

 

 

3.6. Resíduos 

Caracterização da situação de referência 

No que concerne à Evolução da Situação Atual sem a aplicação do Projeto ao nível dos resíduos urbanos, 

verifica-se que na sua ausência manter-se-ão as atuais estratégias e planos com vista a uma crescente 

implementação de sistemas de recolha, seleção/triagem, reutilização e reciclagem, para além do 

tratamento e deposição controlada dos resíduos. Atendendo ao atual modelo de gestão de resíduos da 
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região, e a tipologia e quantidades de resíduos atualmente produzidos, não se espera que, do ponto de 

vista da evolução da situação atual, se verifiquem alterações substantivas a nível dos resíduos. 

O projeto encontra-se na fase de execução. 

É feita a avaliação da produção expectável em resultado da atividade da unidade industrial.  

As seguintes ações de projeto foram identificadas como fontes geradoras de resíduos: 

- Atividades de manutenção das infraestruturas e equipamentos associados; 

- Resíduos industriais específicos da atividade da empresa. 

Os resíduos são armazenados por períodos inferiores a um ano, sendo que se distinguem 3 locais de 

armazenamento: 

- Ecoponto de resíduos de processo de fabrico e inspeção (PA1); 

- Ecoponto para resíduos de lacas (base solvente e aquosas) e lamas de solventes de limpeza (PA2); 

- Ecoponto para resíduos da Cozinha de pastas (PA3). 

Os resíduos produzidos são armazenados, tendo em consideração a respetiva classificação em termos dos 

códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER, as suas características físicas e químicas, bem como as 

características que lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento permitem a fácil 

identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde consta a identificação dos 

resíduos em causa de acordo com os códigos LER, o local de produção e, quando aplicável, a indicação 

de nível de quantidade. 

Em matéria de transporte de resíduos, as entidades selecionadas pela TMG Automotive II estão em 

conformidade com o definido pela Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril. 

Os resíduos produzidos serão recolhidos de modo seletivo, e encaminhados para operadores licenciados 

para a sua gestão em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 178/2006, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos. 
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Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Foram identificados impactes apenas para a fase de exploração. 

Nesta fase, e considerando o cenário de que serão definidas e implementadas rigorosamente as práticas 

corretas de gestão de resíduos, considera-se que o impacte previsto é negativo, pouco significativo, 

indireto e de magnitude reduzida face ao aumento expetável, não devendo pôr em causa a capacidade das 

infraestruturas de recolha e tratamento dos resíduos. Considera-se de âmbito regional, uma vez que o 

seu destino final, em muitos casos, se situa longe do local de produção. O seu tratamento faz com que o 

impacte seja reversível a longo-termo. 

Ao nível dos impactes cumulativos dos resíduos na fase de exploração, prevê-se um incremento na 

quantidade de resíduos produzidos. Contudo considera-se que os impactes cumulativos resultantes são 

pouco significativos uma vez que não se espera que ultrapassem a capacidade dos sistemas de gestão de 

resíduos existentes, quer ao nível da recolha quer ao nível do seu destino final. 

Não foi analisada e avaliada a fase de desativação do projeto pelo facto de não se conhecer quando e 

como ocorrerá esta fase. Por outro lado, quer a legislação quer as práticas ambientais encontram-se em 

constante atualização, tornando-se sucessivamente mais exigentes e evoluídas, pelo que qualquer fase de 

desativação será, no futuro, necessariamente enquadrada à luz dos requisitos ambientais vigentes. 

Portanto, e face ao exposto, qualquer exercício realizado agora sobre o assunto revelar-se-ia sem qualquer 

interesse prático e desprovido de rigor técnico-científico bem como desfasado da realidade prática. 

 

Medidas de minimização 

Foram propostas medidas de mitigação para a fase de exploração, as quais se consideram adequadas: 

- Na fase de exploração as medidas para minimizar a produção de resíduos consistem na adoção de 

práticas e procedimentos para diminuir a quantidade de resíduos produzidos e sensibilizar para o potencial 

de reciclagem; 

- A definição e implementação de um sistema de recolha e reciclagem, a adoção da compostagem caseira 

para os resíduos verdes provenientes do espaço de lazer, constituem medidas que para além minimizarem 

os impactes também contribuem de forma positiva para a sustentabilidade. 
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- A própria infraestrutura esta munida de contenção de efluentes, minimizando possíveis impactes do solo 

e água, assim, a própria natureza da infraestrutura dá maior janela de ação caso exista derrames. 

Dimensões das bacias de retenção e recolha de derrames dos Parques de resíduos: PA1 – 1,06 m3 e PA2 

– 4,80 m3. 

- Garantir um alto nível de proteção ambiental e da saúde humana através da adoção do PERSU 2020 e 

do Regime Geral do Resíduo na medida de alcançar as metas de valorização e eliminação. 

 

Monitorização 

Atendendo à inexistência de impactes significativos sobre a componente dos resíduos não se considera 

necessário um plano de monitorização complementar ao que irá existir no âmbito do sistema de gestão 

de ambiente e segurança que irá ser implementado. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o descritor merece parecer favorável. 

Tendo em conta a avaliação efetuada, entende-se que o descritor deverá ser considerado “Não 

Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Resíduos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos?  

2.2) Significativos?  

2.3) Pouco significativos? X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos?  

4.2) Significativos?   

4.3) Pouco significativos?  

4.4) Sem significado X 
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3.7. Pareceres Externos 

Ao abrigo do ponto 11 do artigo 14.º do RJAIA, foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Vila Nova 

de Famalicão, não tendo sido obtida qualquer resposta. 

 

 

4. CONSULTA PÚBLICA 

Conforme já referido, e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, 

Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, a Consulta do Público 

decorreu durante 30 dias úteis, entre os dias 7 de março e 18 de abril de 2018. 

Durante o período da Consulta Pública foi registado um comentário de um cidadão, através do Portal 

Participa, cujo teor se transcreve, integralmente, a seguir:  

“Projeto de inegável interesse socioeconómico. A arquitetura do novo edifício que figura na capa do EIA parece 

inspirada na arquitetura de pagodes chineses e nada tem a ver com a paisagem do Minho. Em Angola este tipo 

de arquitetura está a proliferar de uma forma inaceitável (os arquitetos e promotores são mesmo chineses). Em 

relação ao diagnóstico e impactos nos recursos hídricos (captações, utilização de água, qualidade das águas após 

processo produtivo, destino final dos efluentes), o EIA é muito genérico e tem uma abordagem técnica muito 

superficial. O rio Pelhe é uma massa de água com uma muito reduzida capacidade de receção de descargas de 

efluentes, particularmente em período de estiagem. As medidas de mitigação apontadas como exemplo são 

genéricas. Essas medidas deverão ser melhor especificadas e quantificadas e na DIA deverá ser garantida da sua 

aplicação, monitorização e fiscalização”. 

A exposição rececionada foi analisada e os respetivos resultados integrados no âmbito do PTFCA. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

Após a avaliação do EIA e do respetivo Aditamento, considera-se que a informação reunida e 

disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão. 
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Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que: 

- No que concerne aos Recursos Hídricos, verifica-se que: 

- A TMG Automotive II será instalada numa infraestrutura existente, anteriormente já utilizada para fins 

industriais (fiação e torcedura), e que se encontra inativa desde 2012, o que irá permitir um 

reaproveitamento e requalificação de instalações impedindo assim a sua degradação temporal. 

- A TMG Automotive II utilizará nas suas instalações água proveniente de duas fontes: água da rede pública, 

para vestiários, instalações sanitárias e laboratório, e os seus efluentes, equiparados a domésticos, terão 

como destino o SIDVA; e água subterrânea, proveniente de um conjunto de minas, para utilização nos 

sistemas de refrigeração em circuito fechado (água que será consumida por evaporação) e lavagem de 

equipamentos de processo, cujo efluente será recolhido, armazenado em reservatórios e encaminhado 

para um operador de resíduos licenciado. 

Desta forma, os impactes mais relevantes prendem-se com o consumo de água subterrânea e possíveis 

contaminações dos cursos de água por situações de emergência que serão minimizadas e/ou evitadas, com 

recurso a medidas de mitigação e boas práticas identificadas neste estudo. 

Apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, considera-se que os 

mesmos são passíveis de serem mitigados, pelo que se propõe a emissão de parecer favorável 

condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e do programa de monitorização 

preconizados no EIA, bem como ao cumprimento integral do estipulado nos Títulos de Utilização dos 

Recursos Hídricos (TURH) para captação de água a emitir pela APA/ARH Norte. 

- Em relação aos Uso do Solo e Ordenamento do Território, entende-se ser de emitir parecer 

favorável condicionado, uma vez que o projeto é compatível com o PDM de Vila Nova de Famalicão e 

que, da apreciação feita à Carta da Reserva Ecológica Nacional de Vila Nova de Famalicão (Portaria nº 

298/2015, de 21 de setembro), se verifica que a pretensão não se insere em solos classificados como 

Reserva Ecológica Nacional. 

- No tocante ao fator Socio-economia, considera-se que os impactes negativos do projeto, e que estão 

relacionados com a afetação da qualidade de vida da população residente na envolvente do projeto devido 

ao aumento do ruído ambiente, à deterioração da qualidade do ar e à perturbação no tráfego, são pouco 

significativos. Como impactes positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego e 

nas atividades económicas. Assim, entende-se ser de emitir parecer favorável ao projeto apresentado. 
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- do ponto de vista da Qualidade do Ar, constata-se que com a implementação do RTO para o 

tratamento dos efluentes gasosos resultante do processo produtivo consegue assegurar-se que a emissão 

de COV’s (poluente mais representativo da corrente gasosa) fique cerca de 75 % abaixo do VLE legalmente 

estabelecido.  

No que respeita às emissões resultantes das caldeiras serão implementados sistemas que permitem uma 

maior eficiência da combustão e consequentemente resultem em menores emissões de poluentes para a 

atmosfera.  

Assim e atendendo ao exposto, não se espera que em condições normais de funcionamento sejam 

registadas situações que suscitem preocupação no que concerne às emissões gasosas face à grande 

margem de segurança que se possui em termos operacionais para chegar a uma situação de potencial 

emissão de poluentes acima dos valores limite de emissão legalmente estabelecidos.  

Nestes termos, considera-se ser de emitir parecer final favorável, condicionado ao cumprimento do Plano 

de Monitorização da Qualidade do Ar, assim como da implementação das medidas de mitigação 

apresentadas. 

- em termos de Ruído, e apesar dos impactes acústicos negativos provocados terem carácter permanente, 

serão localizados e reversíveis, já que podem ser minimizados através de soluções adequadas, 

nomeadamente manutenção atempada dos equipamentos. 

Foram propostos soluções genéricas, que não são quantificáveis, com vista a garantir o cumprimento da 

legislação em vigor e para a proteção do ambiente, pelo que se considera ser de emitir parecer favorável. 

- no tocante aos Resíduos, atendendo à inexistência de impactes significativos sobre a componente dos 

resíduos, não se considera necessário um plano de monitorização complementar ao que irá existir no 

âmbito do sistema de gestão de ambiente e segurança que irá ser implementado. Face ao exposto, 

considera-se que o descritor merece parecer favorável. 

 

Simultaneamente, a CA, para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e a redação produzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 

24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e uma vez que 

este projeto se encontra abrangido pela Norma Transitória prevista no DL nº 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, promoveu o cálculo do Índice de Avaliação Ponderada (IAP), com base nos pareceres setoriais 

finais emitidos para cada descritor. 
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O IAP é calculado com base no documento “Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais – 

Metodologia” elaborado pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, e aprovado pelo Senhor 

Secretário de Estado do Ambiente em 17 de abril de 2014. 

Assim, foi construído o quadro seguinte (passos intermédios em anexo), onde se expressa o valor do 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo ao projeto em avaliação: 

8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Resultado IAP=4 

NOTA:  
  

IAP = 1 DIA Favorável  
IAP = 2 DIA Favorável condicionada  
IAP = 3 DIA Favorável condicionada  
IAP = 4 DIA Favorável condicionada  
IAP = 5 DIA Desfavorável  

 

Conforme é patente, de acordo com os critérios definidos pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades 

de AIA e aprovados pela Secretaria de Estado do Ambiente, o resultado do IAP aponta, na globalidade, 

para uma Proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. 

Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, e respetivo EIA, atendendo às conclusões 

setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos poderão ser 

minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e considerando o resultado 

global do IAP, a Comissão de Avaliação (CA) propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto da 

“Unidade Industrial da TMG Automotive II”, condicionado ao integral cumprimento dos elementos a 

apresentar previamente ao licenciamento, das medidas de minimização e às demais consideradas de 

conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos 

de monitorização, de acordo com a listagem seguinte: 

 

1. Medidas de Minimização 

Fase de Exploração 

1. Foram efetuados os cálculos das alturas das chaminés, com a respetiva dependência entre 

chaminés e obstáculos na envolvente, onde se conclui que as chaminés das novas máquinas terão 

que ter como mínimo a altura de 32 metros, pelo que a altura projetada de 35 metros assegura 

o cumprimento das regras preconizadas na Portaria n.º 263/2005, de 17 de março; 
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2. Devem ser implementadas as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), aplicáveis à instalação, 

listadas nos documentos de referência sectorial (BREF STS), e transversais; 

3. Assegurar a manutenção adequada dos sistemas de arrefecimento para garantir que os mesmos 

operam na sua maior eficiência e assim se reduz a água e energia associado ao processo de 

refrigeração; 

4. As zonas dos ecopontos deverão estar impermeabilizadas e dotadas de um sistema de drenagem 

ou de bacias de retenção, conforme a situação mais adequada face às especificidades de cada caso; 

5. Monitorização dos consumos de água atendendo ao seu uso; 

6. Instalação de sistemas que permitem a redução do consumo de água nas instalações sociais, como 

por exemplo torneiras temporizadas, filtros de redução do caudal, descargas sanitárias por vazão 

controlada, etc.; 

7. Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental à semelhança do já existente nas instalações 

da TMG Automotive de Campelos; 

8. Implementação de um plano de resposta a incidentes de poluição, formação adequada aos 

colaboradores, em matéria de riscos e resposta adequada de acordo com os materiais envolvidos 

e disponibilização dos materiais e equipamentos de emergência adequados; 

9. Armazenamento de produtos químicos de forma seletiva, em zona impermeabilizada e com 

estruturas para conter eventuais derrames, e encaminhamento dos resíduos para operadores de 

resíduos licenciados adequados; 

10. Impermeabilização do solo dos parques de resíduos, assegurar a sua cobertura bem como 

implementação de estruturas para drenagem ou bacias de retenção, conforme o mais adequado a 

cada situação, e encaminhamento dos resíduos para os operadores de resíduos licenciados 

adequados. 
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2. Monitorização 

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

Regime Jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as 

alterações e a redação produzidas pelos Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, e Decreto-Lei nº 

170/2015, de 27 de agosto. 

Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a garantir 

a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as que maior 

importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço. 

A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais 

permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e 

redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto. 

Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e importância, 

os seguintes: 

– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os parâmetros 

monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no cumprimento da legislação em 

vigor; 

– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas; 

– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a alguns 

aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes). 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos 

específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 
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Ficará a cargo do proponente o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 

Os descritores ambientais sobre o qual recairão planos de monitorização regular e calendarizado, para a 

fase de exploração, são: Recursos Hídricos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. 

Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas 

preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se 

venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum fator 

de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de imediato ser 

desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma de avaliar a 

extensão e/ou provimento de tais factos. 

Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados de acordo com as normas técnicas constantes do 

Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, devendo ser remetidos para a CCDRN, para 

apreciação, de acordo com a periocidade prevista em cada plano de monitorização. 

 

1. Recursos Hídricos 

Identificam-se necessidades de monitorização relacionadas com o controlo e registo do volume de água 

de lavagem das lacas aquosas recolhida e posteriormente entregue a operadores de gestão de resíduos. 

Em matéria do controlo dos consumos de água, deverão ser registados os volumes mensais e anuais de 

água captada em cada origem, contabilizados de acordo com a metodologia a definir no âmbito dos 

respetivos TURH de captação. 

 

2. Qualidade do Ar 

Os parâmetros a monitorizar nas diferentes fontes fixas deverão seguir o definido na tabela seguinte: 
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Fonte Identificação Parâmetros a monitorizar 

 

 

 

 

FF J1 

 

 

 

Caldeiras a Gás 

Natural 

•Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) expressos 

em carbono total  

•Óxidos de Azoto (NOx)  

•Dióxido de Enxofre (SO2)  

•Monóxido de Carbono (CO)  

•Sulfureto de Hidrogénio (H2S)  

•Partículas (PTS) 

 

 

 

 

FF J2 

 

 

 

 

 

RTO 

 

•Compostos Orgânicos Voláteis, expressos em Carbono Total 

(COT)  

•Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) expressos 

em carbono total  

•Compostos orgânicos voláteis com frases de perigo H350, H340, 

H350i, H360F, H360D  

•Óxidos de Azoto (NOx)  

•Dióxido de Enxofre (SO2)  

•Monóxido de Carbono (CO)  

•Sulfureto de Hidrogénio (H2S)  

•Partículas (PTS)  

 

 

 

 

FF J3 

 

 

 

 

Máquina de 

recobrimento 

 

•Compostos Orgânicos Voláteis, expressos em Carbono Total 

(COT)  

•Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) expressos 

em carbono total  

•Óxidos de Azoto (NOx)  

•Dióxido de Enxofre (SO2)  

•Monóxido de Carbono (CO)  

•Sulfureto de Hidrogénio (H2S)  

•Partículas (PTS)  

 

Os resultados obtidos serão analisados à luz da legislação em vigor na matéria, nomeadamente em 

conformidade com o definido nas Portarias n.º 675/2009, 677/2009 e 80/2006, ou outros que venham a 

ser definidos no âmbito da Licença Ambiental. 

 

3. Ambiente Sonoro 

Relativamente ao programa de monitorização, a primeira campanha de monitorização, para verificação do 

cumprimento dos requisitos estipulados no Regulamente Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, nomeadamente quanto ao critério de incomodidade e quanto aos valores 

limite de exposição, deverá ser realizada seis meses após a entrada em funcionamento da empresa, após 

a qual deverá ter uma periodicidade quinquenal, de modo a controlar e acompanhar a evolução dos valores 

de emissão do ruído ambiente, exceto no caso em que se verifique alteração do processo produtivo ou 

sempre que surjam reclamações. 
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Parâmetros a avaliar e critérios de conformidade 

O ensaio terá como objetivo a verificação do cumprimento das disposições aplicáveis constantes do artigo 

13.º do RGR, que regulamenta o exercício de atividades ruidosas permanentes. Em concreto, deverá 

avaliar-se-á o cumprimento dos valores limite de exposição e de incomodidade, de acordo com a 

metodologia que se passa a descrever.  

A avaliação deverá ser efetuada de acordo com os requisitos do RGR, e das normas NP ISO 1996:2011 

(partes 1 e 2). Deverá ainda verificar-se o cumprimento dos critérios que constam do “Guia prático para 

medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 

1996” da Agência Portuguesa do Ambiente e a norma NP ISO 9613-2:2014.  

 Verificação do Critério de Incomodidade - alínea b), n.º1, artigo 13.º do RGR O denominado critério de 

incomodidade estabelece que a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e valor do indicador LAeq do ruído 

residual (determinado na ausência do ruído particular da atividade em avaliação), não pode exceder 

determinado limite, que depende do período de referência e da duração diária da atividade.  

Os locais a monitorizar serão os definidos anteriormente. As medições para verificação deste critério 

contemplarão os Período de Referência em que a empresa se encontre a laborar.  

Resumidamente, a metodologia a seguir será a seguinte:  

i. Determinação do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído ambiente (com a instalação 

em normal atividade), em pelo menos dois dias distintos, nos locais a monitorizar e nos períodos de 

referência; ii. Determinação do parâmetro nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído 

residual (numa situação de cessação total da atividade da instalação), em pelo menos dois dias distintos, 

no mesmo local e períodos de referência; iii. Verificação do carácter impulsivo e/ou tonal do ruído 

particular com origem na atividade a monitorizar – todas as medições serão efetuadas em bandas de 1/3 

de oitava e em modo de respostas simultâneas «fast» e «impulsiva»; iv. Determinação do nível de avaliação 

característico do ruído prevalecente (nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente acrescido de 

eventuais correções devidas à existência de características impulsivas e/ou tonais do ruído particular); v. 

Quantificação dos níveis de incomodidade de ruído (diferença entre o nível de avaliação e o nível sonoro 

contínuo equivalente do ruído residual) originados pela atividade da instalação no local a monitorizar; vi. 

Confrontação dos resultados obtidos com os limites legais aplicáveis. 
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Verificação dos Valores Limite de Exposição - artigo 11.º do RGR 

Neste artigo define-se que, em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser 

respeitados determinados valores limite de ruído ambiente. O ensaio será efetuado em conformidade 

com os documentos normativos e legais anteriormente mencionados.  

Os locais a monitorizar serão os mesmos do ensaio de incomodidade. No entanto, as medições 

contemplarão os três períodos de referência previstos no RGR (diurno, entardecer e noturno), para a 

determinação do descritor Lden. A metodologia a adotar é seguidamente resumida.  

i. Medição dos níveis de ruído ambiente exterior - em termos de LAeq, expresso em dB(A) – no local a 

monitorizar e em todos os períodos de referência previstos no RGR, através da recolha de amostras em 

pelo menos dois dias distintos e, se aplicável, em condições meteorológicas que permitam uma propagação 

favorável; ii. Avaliação de eventuais condições de sazonalidade e, caso se verifiquem significativas, 

caracterização das mesmas através de medições acústicas adicionais e recolha de outros elementos 

relevantes; iii. Extrapolação dos valores obtidos para um período de tempo de um ano, adotando-se, para 

o efeito, a metodologia prevista na norma NP ISO 9613-2:2014; iv. Determinação do parâmetro descritor 

Lden estabelecido pelo RGR, reportado a um período de um ano; v. Identificação local e global das 

principais fontes sonoras com influência nos níveis de ruído; vi. Comparação com o limite legal aplicável e 

verificação do cumprimento específico por parte da atividade em avaliação; vii. Elaboração de um Relatório 

de Avaliação com a seguinte informação: Introdução e definições; viii. Procedimento de Medida (incluindo 

a descrição qualitativa das condições meteorológicas gerais na altura da medição, data e período de cada 

medição, etc.); Descrição do Equipamento de Medição; Resultados Obtidos (com a descrição das fontes 

percetíveis em cada uma das medições e a apresentação dos resultados na forma de tabelas e gráficos); 

Conclusão do ensaio no que se refere ao cumprimento legal. Conforme determina a NP ISO 1996:2011, 

aspetos metodológicos como o número e duração temporal de amostragens serão definidos in situ, depois 

de uma avaliação qualitativa concreta de fatores como o tipo de ruído e a sua variabilidade temporal.  

Em conformidade com o previsto no artigo 34.º do RGR, os ensaios acústicos necessários à verificação 

do cumprimento do Regulamento deverão ser realizados por Laboratório acreditado pelo IPAC. 
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