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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

O projeto que se submete a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) refere-se a uma 

unidade industrial dedicada ao tratamento de superfície de produtos industriais, instalada na Maia, com 

a designação de Mold-Tech Portugal – Tratamento e Revestimento de Metais Lda, a qual se encontra 

completamente executada e em pleno funcionamento. Ao longo deste documento a unidade industrial 

será designada unicamente por MOLD-TECH PORTUGAL e o projeto por MOLD-TECH PORTUGAL. 

Os dados gerais do proponente e do seu representante são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Identificação e dados gerais do proponente e representante 

Designação MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 

Morada 
Rua Vasconcelos Costa 416 

4470- 640 Moreira da Maia 

Telefone  22 943 7710 

Fax  229 437 729 

Classificação da Atividade 
Económica (CAE – rev.3) 

CAE principal: 25610 - Tratamento e revestimento de metais 

Número de identificação de pessoa 
coletiva (NIPC) 

503527173 

E-mail mold-tech@mold-tech.pt 

Representante do proponente 

Nome: Célia Maria Ferreira de Azevedo 

Cargo: Responsável pelo departamento de HSE 

Morada: Rua Vasconcelos Costa 416; 4470- 640 Moreira da Maia 

E-mail: celia.azevedo@mold-tech.pt 

Telef. 22 943 7710/ Fax: 229 437 729 

Código de acesso à certidão 
permanente de registo comercial 

5825-3483-3121 

 

O procedimento de AIA faz parte integrante do processo de licenciamento da atividade industrial da 

MOLD-TECH PORTUGAL, uma vez que a atividade de tratamento de superfície de metais e matérias 

plásticas que utilizem processo eletrolítico ou químico se encontra no âmbito do regime jurídico de AIA, 

mais concretamente no ponto 4, alínea e, do anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

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

agosto. 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração do EIA é da responsabilidade do CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria 

Metalomecânica, e teve a colaboração de diversos especialistas (Tabela 2). 

Tabela 2 – Equipa responsável pela elaboração do EIA 

Coordenação CATIM (Sofia Araujo, licenciada em Engenheira Química – Ramo de Ambiente)  

Equipa técnica 

CATIM (Mariana Canelas, Mestre em Engenharia do Ambiente) 

Gabriel Rocha Pereira (Mestre em Arqueologia) 

Frederico Santarém (Mestre em Ecologia, Ambiente e Território) 

Ângelo Carreto (Licenciado em Arquitetectura Paisagista) 

Pedro Duarte (Licenciado em Geologia Aplicada e do Ambiente; Mestre em Geologia 
Económica e Aplicada) 

1.3 PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O EIA foi realizado no período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2017. 

1.4 PERÍODO EM QUE DECORRERAM OS TRABALHOS ASSOCIADOS À 

ELABORAÇÃO DO EIA 

Os trabalhos de campo associados à elaboração do EIA ocorreram durante os meses de outubro de 

2015 a janeiro de 2016. 

1.5 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

O presente EIA foi realizado segundo a metodologia e conteúdos temáticos propostos pelo Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e pelo 

Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e pela Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro. 

A metodologia consiste nas etapas a seguir listadas: 

1. Análise e descrição das caraterísticas do projeto e das alternativas consideradas, tendo em 

consideração a memória descritiva e plantas associadas. 

2. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto e da evolução previsível na ausência deste, 

em termos dos fatores ambientais suscetíveis de afetação, nas vertentes natural e social, 

designadamente: Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, Recursos Hídricos 

Subterrâneos, Recursos Hídricos Superficiais,  Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Sistemas 

Ecológicos,  Solo e Uso do Solo, Património Cultural, Socioeconomia e Paisagem. 

A profundidade e pormenor com que cada um destes fatores ambientais foi caracterizado teve 

em atenção a sensibilidade da zona e a especificidade do projeto, no que respeita à sua 

natureza, dimensão e localização. 
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De uma forma geral, a caraterização do ambiente afetado baseou-se na recolha de dados e 

informação in situ, através de trabalho de campo; na consulta de cartografia, fotografia, 

bibliografia e legislação nacional e comunitária; e no contato com entidades relevantes. 

3. Identificação e avaliação dos impactes ambientais positivos e negativos gerados pelo projeto, 

considerando de forma individualizada as fases de construção, exploração e desativação da 

instalação. 

A identificação dos impactes consistiu no cruzamento das ações do projeto com as variáveis 

consideradas para cada fator ambiental, permitindo prever os efeitos que essas ações têm 

sobre esse fator ambiental. 

A atribuição de significância aos impactes ambientais foi efetuada utilizando uma metodologia 

sobretudo qualitativa, tão objetiva quanto possível, incluindo os critérios a seguir listados: 

 Natureza (positiva/negativa) que distingue o carácter benéfico ou prejudicial de uma 

determinada ação sobre o ambiente. 

 Duração (permanente/temporário) que separa os impactes que ocorrem durante o tempo 

de vida útil do projeto, ou até mesmo após a sua desativação, dos restantes. 

 Efeito (direto/indireto) que evidencia se os impactes são determinados pelo próprio projeto 

ou se se devem a atividades com ele relacionadas. 

 Reversibilidade (reversível/irreversível) que distingue os impactes cujo efeito se pode 

deixar de se fazer sentir após o tempo de vida útil do projeto daqueles em que o mesmo se 

mantém muito para além deste, sem nele se poder exercer qualquer medida de dissolução. 

Com base na análise destes critérios, em conjunto com alguns aspetos específicos de cada um 

dos fatores ambientais estudados, tais como a existência de requisitos legais e a sensibilidade 

dos recetores ou da área de afetação, procedeu-se à atribuição da significância dos impactes 

identificados como: muito significativos, significativos e pouco significativos.  

Na avaliação de impactes ambientais foram avaliados os impactes cumulativos, ou seja, 

aqueles que resultam da presença de outros projetos e que se podem adicionar aos 

resultantes do projeto. 

A avaliação dos impactes ambientais teve em atenção as medidas de mitigação já 

implementadas no projeto. 

4. Identificação dos riscos ambientais associados ao projeto, ou seja, os impactes que podem 

ocorrer em caso de um acidente ou outra situação não prevista.  

5. Descrição das medidas e técnicas propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactes 

negativos e para potenciar impactes positivos. 

6. Definição de um plano de monitorização ambiental para verificação dos efetivos impactes 

ambientais, bem como para verificação da eficácia das medidas mitigadoras implementadas. 

7. Elaboração das conclusões. 
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Relatório Síntese (RS) 

Este documento é constituído por 12 capítulos, estruturados de acordo com no Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 399/2015, de 5 de novembro, cujo conteúdo a seguir se descreve:  

 nos capítulos 1, 2, 3 e 4 são apresentados o enquadramento e os objetivos do projeto. 

 no capítulo 5 é caracterizado o projeto. 

 no capítulo 6 é caracterizado o ambiente afetado. 

 no capítulo 7 é realizada a avaliação de impactes a nível local e regional, diretos e indiretos, 

bem como os impactes cumulativos. 

 no capítulo 8 é efetuada uma análise dos riscos ambientais associados ao projeto. 

 no capítulo 9 são descritas as medidas de mitigação para evitar, reduzir ou compensar os 

impactes negativos e para potenciar os impactes positivos, bem como a descrição do plano de 

monitorização a implementar. 

 no capítulo 10 sintetizam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento identificadas durante a 

elaboração do EIA. 

 no capítulo 11 são apresentadas as conclusões alcançadas, incluindo uma reflexão crítica 

sobre os impactes mais significativos e o seu grau de mitigação. 

 no capítulo 12 é listada a bibliografia utilizada como suporte ao trabalho. 

Este documento inclui ainda todos os anexos considerados necessários, tais como plantas dos 

diversos elementos da instalação e cartas, documentos ou dados estatísticos de apoio à melhor 

compreensão da informação contida nas restantes componentes do estudo. 

Resumo Não Técnico (RNT) 

Este documento apresenta de uma forma sumária e em linguagem não técnica, perfeitamente 

acessível para o cidadão comum, os aspetos estudados no EIA, nas suas diversas vertentes, e as 

principais conclusões do mesmo. Foi elaborado tendo em atenção os critérios definidos no Anexo II 

Decreto-Lei n.º 399/2015, de 5 de novembro. 
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2 ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE 

IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

2.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS ASPETOS DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE 

PLANOS E PROGRAMAS  

Não houve exercício, do ponto de vista do Plano Diretor Municipal (PDM) da Maia (em vigor desde 

1994), de uma avaliação de impacte estratégica, pelo que estes aspetos não foram considerados no 

EIA.  

2.2 RESUMO DOS PRINCIPAIS ASPETOS DA DEFINIÇÃO DE ÂMBITO  

Não houve lugar a Proposta de Definição de Âmbito (PDA). 

2.3 ANTERIORES PROCEDIMENTOS DE AIA A QUE O PROJETO OU ALGUMA 

DAS SUAS COMPONENTES FORAM SUJEITOS 

O projeto da MOLD-TECH PORTUGAL não foi sujeito a qualquer procedimento anterior de AIA. 

2.4 OUTROS ASPETOS RELEVANTES PARA A ELABORAÇÃO DO EIA 

Não existem ocorrências relevantes a assinalar neste ponto. 
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3 ANTECEDENTES DO PROJETO 

3.1 ANTECEDENTES DE LICENCIAMENTO INDUSTRIAL 

A MOLD-TECH PORTUGAL possui Autorização de Exploração Industrial emitida pelo Ministério da 

Economia – Direção Regional do Norte, conforme aprovado pelo despacho DSI/7334, de 14 de julho de 

2000 (Anexo A). Descreve-se a seguir os procedimentos desenvolvimentos pela empresa desde então 

ao nível do licenciamento industrial: 

– A 31 de março de 2004 a MOLD-TECH PORTUGAL remete à Direção Regional de Economia do 

Norte (DRE – N) o pedido de autorização de localização para uma ampliação, dirigido à 

Câmara Municipal da Maia. A 17 de maio de 2004 a Câmara Municipal da Maia emite parecer 

desfavorável, pelo que não foi possível prosseguir com os trâmites necessários para o 

licenciamento da parte ampliada do estabelecimento industrial (lote 1 A e lote 2); 

– A 5 de maio de 2005 foi apresentado novamente na DRE–N um pedido de autorização de 

localização de estabelecimento industrial, devidamente instruído de acordo com o disposto nos 

pontos 1 e 2 do art.º 24º do Decreto Regulamentar n.º 8/2003 de 11 de abril, tendo em conta 

que a situação já era existente à data de entrada em vigor do Decreto – Lei n.º 69/2003 de 10 

de abril; 

– Realizou-se a 2 de março de 2007 vistoria por um grupo de trabalho definido de acordo com o 

n.º 3 do art.º 24.º do Decreto Regulamentar n.º8/2003 de 11 de abril, com vista a análise e 

proposta de decisão relativas ao pedido de autorização de instalação apresentado pela MOLD-

TECH PORTUGAL. Apesar da decisão favorável condicionada ao cumprimento de algumas 

condições, o grupo de trabalho verificou que as instalações tinham sido entretanto ampliadas 

(lote 3), face ao contemplado no pedido apresentado a 5 de maio de 2005, sendo a área de 

ampliação superior a 20% da área inicialmente autorizada para instalação de estabelecimento 

industrial, estando à data da realização da vistoria, prevista uma nova ampliação (lote 4); 

– O crescimento progressivo da MOLD-TECH PORTUGAL levou a uma nova ampliação das 

suas instalações (lote 5 e lote 6) e consequentemente à necessidade de regularização de 

pedido de autorização de instalação de estabelecimento industrial. 

Sendo significativas as diferenças entretanto ocorridas na Mold-Tech Portugal face ao licenciamento 

inicial e tendo em conta as limitações na obtenção de dados que permitam a comparação com o antes 

e após as diferentes fases de ampliação, aliado às limitações da Plataforma LUA do SILiamb, no caso 

de instrução de procedimento de alteração do estabelecimento industrial, considerou-se que a forma 

mais eficiente e célere de obter autorização de exploração, com base em informação recolhida na 

Entidade Coordenadora (IAPMEI) seria instruir um novo processo ao já existente com ref.ª DSI/1972 – 

Proc. 26478, procedimento no qual se integra o presente EIA. 
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3.2 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS ESTUDADAS 

Tratando-se de um projeto de uma unidade industrial existente, as alternativas residem essencialmente 

na seleção de equipamentos e tecnologias adequadas que minimizem o impacto da atividade no 

ambiente e população. Mais se salvaguarda que esta seleção é razoavelmente limitada, pelo facto de 

os processos a instalar apresentarem um carácter eminentemente inovador, conforme se justifica nas 

secções 4.1 e 4.2, e como tal o estado da técnica ainda não apresentar muitas alternativas.  

Explicitam-se de seguida algumas das escolhas da MOLD-TECH PORTUGAL, baseadas nas Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTDs) aplicáveis: 

 Em toda a instalação 

a) Monitorização de diversos indicadores ambientais e o seu cumprimento; 

b) Otimização de sistemas de iluminação; 

c) Estabelecimento de áreas específicas para armazenamento de materiais perigosos 

(produtos químicos e resíduos). 

 No setor de tratamento de superfícies 

d) Agitação dos banhos de tratamento; 

e) Prolongamento da vida dos banhos de tratamento, bem como conservação da sua 

qualidade, monitorizando e mantendo os parâmetros dos banhos dentro de intervalos pré-

estabelecidos; 

f) Implementação de lavagens sucessivas em contracorrente; 

g) Implementação de sistema de lavagem em circuito fechado, através do tratamento da água 

por permuta iónica (linha Triboacoat); 

h) Realização das lavagens por cima dos próprios banhos de tratamento se superfície, por 

forma a minimizar o arraste; 

i) Controlo de qualidade dos banhos concentrados de modo a que nunca sejam 

descarregados; 

j) Separação das águas residuais geradas no processo e seu envio para gestores de 

resíduos autorizados para o efeito; 

k) Extração das emissões provenientes dos banhos de tratamento; 

l) Minimização das perdas de calor nos processos, nomeadamente pela utilização de tampas 

para fecho dos banhos aquecidos; 

m) Colocação de bacias de retenção nas linhas de tratamento de superfície; 

n) Impermeabilização do piso na área de tratamento de superfície do Niquel Forming. 
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3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS FUNDAMENTOS PARA 

REJEIÇÃO/SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE PROJETO 

De um ponto de vista técnico, e dado que se trata de uma tecnologia emergente, não foram 

identificadas grandes alternativas à execução do projeto. Salienta-se que à data apenas duas 

empresas a nível europeu e sete a nível mundial realizam o processo agora implementado pela MOLD-

TECH PORTUGAL. 

De um ponto de vista geográfico, a deslocalização do projeto implicaria a aquisição de novos terrenos, 

a construção de novos pavilhões e de toda a infraestrutura de trabalho, bem como toda a logística 

associada à deslocalização de equipamentos. Dado que não existe qualquer limitação desde um ponto 

de vista de ordenamento de território à localização actual da MOLD-TECH PORTUGAL, conforme se 

demonstrará na secção 4.4, este cenário não foi considerado como uma alternativa razoável. 
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4 ENQUADRAMENTO, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

4.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

A história da MOLD-TECH PORTUGAL começou-se a escrever ainda no final dos anos 50, embora a 

empresa tenha surgido na década seguinte, associada a um grupo têxtil, com o objetivo de produzir 

ferramentas para utilizar no acabamento e impressão de tecidos. O grande desenvolvimento 

tecnológico ocorrido durante e imediatamente após a II Guerra Mundial permitiu a acesso da indústria 

têxtil a processos até então muito dispendiosos e praticamente inacessíveis como era o caso da 

fotogravura, que mercê do acentuado desenvolvimento das emulsões fotossensíveis passou a partir 

dessa altura a ser uma tecnologia muito utilizada na execução de ferramentas para a decoração de 

tecidos. Foi este propósito que levou o grupo têxtil a criar uma unidade de gravação de ferramentas 

metálicas nas instalações que possuía em S. Mamede Infesta. 

Rapidamente esta unidade de gravação encontrou outras oportunidades de negócio, na indústria de 

curtumes, dos couros artificiais, do vidro, sendo esta última a que acabou por ser a porta de entrada 

para a indústria dos moldes para plástico. No entanto, a empresa só estava preparada para fazer a 

gravação em superfícies cilíndricas ou planas, não sendo as tecnologias que possuía aplicáveis em 

superfícies com formas irregulares. Na busca por soluções para ultrapassar esta limitação, encontrou 

em Inglaterra uma empresa chamada Roehlen-Martin, Ltd. que já possuía tecnologia para texturizar 

geometrias irregulares, a qual aceitou instalar uma secção de gravação em Portugal para gravação de 

superfícies irregulares por 25% do capital da empresa portuguesa. Este negócio permitiu que o 

primeiro molde para a indústria de plástico fosse texturizado nas instalações de S. Mamede Infesta em 

1969. Hoje este tipo de trabalho representa cerca de 70% daquilo que a empresa faz. A aposta 

revelou-se fundamental para o crescimento do negócio. Entre brinquedos, utilidades domésticas e 

eletrodomésticos, vários foram sendo os setores conquistados e hoje a MOLD-TECH PORTUGAL atua 

num mercado muito diversificado, sendo o setor automóvel é o que mais pesa no volume de negócios.  

Especializada em acabamentos de superfícies, a MOLD-TECH PORTUGAL utiliza o seu saber na 

decoração dos mais diversos produtos industriais (que vão desde os automóveis aos curtumes, dos 

guardanapos e toalhas ao papel de cozinha e papel de parede, passando pelo mobiliário e pelos 

materiais de construção) intervindo nas ferramentas que os produzem. Mais recentemente decidiu 

apostar também no desenvolvimento de ferramentas especiais em níquel para moldar as peles de PVC 

conformadas que revestem os painéis de instrumentos (tabliers) e os apoios de braço dos automóveis 

de gama média e alta. 

Os automóveis de gamas médias e altas passaram a ter os tabliers e outras áreas dos veículos muito 

expostas ao tato revestidas com uma pele de PVC almofadada, que torna estas áreas mais macias ao 

toque, efeito a que na gíria da indústria automóvel se chama ‘soft touch’. Na Europa, existiam apenas 

duas empresas a fazer ferramentas para a produção destas peles de PVC conformadas. Como 

dominava muito bem as tecnologias dos acabamentos de superfícies, a MOLD-TECH PORTUGAL 
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decidiu apostar numa linha de produção de formas em níquel, para produzir as peles de PVC que 

cobrem os tabliers e os apoios de braço”.  

Para se perceber melhor aquilo que a MOLD-TECH PORTUGAL faz, basta reparar no interior de um 

automóvel onde tudo tem textura. Ou seja, as superfícies lisas dão lugar a espaços pensados para 

serem bonitos agradáveis ao toque e diferenciados. Como tal, na empresa há todo um trabalho de 

conciliação entre a funcionalidade e a estética. Com uma equipa de designers preparada para 

interpretar e executar as ideias do cliente, a MOLD-TECH PORTUGAL apresenta-se como uma aliada 

no desenvolvimento das texturas, estando atualmente presente em grande parte das viaturas que 

circulam um pouco por todo o mundo. A título de exemplo, pode dizer-se que 60 a 70% das texturas 

das usadas pela Renault na maioria dos seus modelos de automóveis são feitas pela empresa. 

Diante de um setor exigente e em constante evolução, a MOLD-TECH PORTUGAL tem investido em 

equipamentos de ponta, meios de controlo de qualidade sofisticados e foi mesmo pioneira em 

processos relacionados com a tecnologia laser. Foram a primeira empresa, na Europa, a fazer 

gravação laser de profundidade em metais, tecnologia que permite fazer efeitos que a textura química 

não faz. Por agora pode não ser tão competitiva e versátil como a texturização química, mas é uma 

ferramenta de futuro, por isso, prevê-se um investimento grande nessa área. É neste contexto que está 

prevista a aquisição de duas máquinas de gravação por laser, num esforço orçado em cerca de dois 

milhões de euros, assim como de um novo pavilhão, com temperatura controlada, para as acolher. 

Estas máquinas serão dotadas de 5 eixos para poder aceder a todos o locais da superfície de um molde com 

alta precisão permitirão dar resposta ao mercado automóvel, em que cada vez mais os designers querem 

utilizar nos seus desenvolvimentos texturas mais complexas e com geometrias difíceis de conseguir 

quimicamente, aumentado assim a qualidade do seu produto final. 

4.2 JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE OU INTERESSE DO PROJETO 

O presente projeto envolve um conjunto de melhorias em termos de tecnologia de 

máquinas/equipamentos, qualidade, saúde, condições de segurança e de protecção do ambiente,  

permitindo à MOLD-TECH PORTUGAL continuar a competir no mercado internacional, ao nível do que 

melhor se faz em termos de tratamento de superfície. Salienta-se que à data apenas duas empresas a 

nível europeu e sete a nível mundial realizam o desenvolvimento de ferramentas especiais em níquel 

para moldar as peles de PVC conformadas que revestem os painéis de instrumentos (tabliers) e os 

apoios de braço dos automóveis de gama média e alto, processo agora implementado pela MOLD-

TECH PORTUGAL. Igualmente, a aquisição das máquinas de texturização/gravação a laser constitui uma 

solução para fidelizar clientes exigentes do mercado automóvel e evitar perdas de mercado nesse segmento 

de negócio. 
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4.3 LOCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DO PROJETO 

A unidade industrial da MOLD-TECH PORTUGAL localiza-se na Rua da Estrada Velha, freguesia de 

Moreira da Maia, concelho da Maia e distrito do Porto. 

O distrito de Porto localiza-se a noroeste de Portugal Continental. Confronta a norte com o distrito de 

Braga, a leste com o distrito de Vila Real, a sul com o distrito do Viseu  e Aveiro e a oeste com o 

Oceano Atlântico. Encontra-se subdividido nos concelhos de Amarante, Baião, Felgueiras, Gondomar, 

Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Porto, Póvoa de 

Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova e Gaia. 

A Figura 1 ilustra o enquadramento territorial do projeto ao nível distrital e concelhio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento territorial do projeto ao nível distrital e concelhio 

 

O concelho da Maia encontra-se atualmente, e com base na reorganização territorial de 2013, 

subdividido nas seguintes freguesias: Águas Santas, Castêlo da Maia, Cidade da Maia, Folgosa, 

Milheirós, Moreira, Nogueira e Silva Escura, Pedrouços, São Pedro Fins e Vila Nova da Telha, 

conforme Figura 2. 

Legenda: 
          Área em estudo 
S/ escala 
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Figura 2 – Enquadramento territorial do projeto ao nível da freguesia 

 

No Anexo B e Anexo C é apresentada a localização da MOLD-TECH PORTUGAL sobre carta militar e 

fotografia aérea, respectivamente. Conforme se pode verificar, a MOLD-TECH PORTUGAL localiza-se 

dentro de uma área de indústria e armazéns, que se encontra a cerca de 4 km, para sudoeste, do 

centro da cidade da Maia. A sua envolvente constitui uma zona de ocupação mista, onde se encontram 

diversas unidades de comércio, serviços e também habitação. 

As coordenadas de um ponto médio da área de implantação da unidade industrial são apresentadas na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Coordenadas da área de implantação do projeto 

 Longitude Latitude 

Coordenadas militares (datum Lisboa) 155536.45 474224.31 

Coordenadas geográficas (datum Lisboa) 41º14’04.754’ -8º39’ 44.070’’ 

 

 

 

 

 

Legenda:    S/ escala 
            Área em estudo 
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4.4 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SENSÍVEIS, DOS IGT E CLASSES DE 

ESPAÇO AFETADAS, DAS CONDICIONANTES, SERVIDÕES 

ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA APLICÁVEIS, 

DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS RELEVANTES 

4.4.1 ÁREAS SENSÍVEIS 

A área de implantação da MOLD-TECH PORTUGAL não ocupa nenhuma área classificada como 

sensível, na definição dada pelo artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado 

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

designadamente: áreas protegidas; sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e 

zonas de proteção especial; e Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de 

classificação. O enquadramento do projeto ao nível dos Sistemas Ecológicos e do Património Cultural  

é apresentado com mais detalhe respetivamente nas secções 6.6 e 6.8. 

4.4.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

A área de implantação da MOLD-TECH PORTUGAL está sujeita aos instrumentos de ordenamento do 

território a seguir apresentados: 

 de âmbito municipal, o Plano Director Municipal (PDM) da PDM da Maia, publicado em Diário 

da República pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 33/94, de 17 de maio, revisto 

através da 1.ª alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) que entrou em vigor a 31 de julho, 

no dia seguinte à publicação no Diário da República, 2.º Série, n.º 145, do Aviso n.º 

9751/2013, de 30 de julho. 

 de âmbito setorial, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Cávado, Ave e Leça, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 16-D/2013, de 22 de março. 

 de âmbito setorial, o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto 

e Entre Douro e Vouga (PROF AMPEDV), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 42/2007, 

de 10 de abril. 

Nas secções seguintes é feito o enquadramento da área em estudo nos instrumentos de gestão 

territorial relevantes. 

4.4.2.1 INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na Maia, o ordenamento do território obedece ao seu Plano Diretor Municipal (PDM), o qual foi 

ratificado, originalmente, pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 33/94, de 17 de maio e em 2013 

sofreu a sua primeira revisão.  
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De acordo com a carta de ordenamento do PDM (Anexo D), a área do projeto está classificada como 

“Áreas de Indústria e Armazenagem”. Segundo o regulamento do PDM este tipo de áreas integra a 

classe dos “Espaços de Atividades Económicas”, os quais correspondem a espaços vocacionados para 

a instalação de indústrias ou atividades terciárias. 

A localização atual da MOLD-TECH PORTUGAL encontra-se aprovada, conforme certifica a posse de 

certidão de utilização apresentada no Anexo E. 

4.4.2.2 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

De acordo com a carta de condicionantes do PDM (Anexo F), a área de implantação da MOLD-TECH 

PORTUGAL não se encontra abrangida por nenhuma condicionante, servidão ou restrição de utilidade 

pública. 

4.4.2.3 OUTRAS RESTRIÇÕES 

A área de implantação da MOLD-TECH não se encontra abrangida por nenhuma outra restrição do foro 

da gestão territorial. 

4.4.3 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS AFETADOS PELO PROJETO 

Não se prevê a existência de equipamentos e infraestruturas que sejam afetados pelo projeto. 

4.4.4 ALTERAÇÕES PREVISÍVEIS 

Não estão previstas outro tipo de alterações ao nível do Ordenamento do Território. 
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5 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

5.1 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES OU 

SUBSIDIÁRIOS E INDICAÇÃO DO SEU EVENTUAL ENQUADRAMENTO NO 

REGIME JURÍDICO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Não foram identificados projetos associados, complementares ou subsidiários ao projeto em análise, 

nomeadamente os que se referem à criação ou alteração das acessibilidades viárias, alargamento das 

redes municipais de água, drenagem de águas residuais e pluviais, rede de energia elétrica ou gás. 

5.2 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS ETAPAS DO PROJETO 

Este projeto encontra-se completamente executado e em pleno funcionamento. 

Não se prevê que de futuro as instalações da MOLD-TECH PORTUGAL venham a ser desativadas, 

nem parcial nem totalmente. Caso venha a acontecer previamente à desativação será elaborado e 

submetido à aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) um plano de desativação com 

o objetivo de adotar as medidas necessárias e destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor 

o local da exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto 

para o local desativado. 
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5.3 IMPLANTAÇÃO NO TERRENO 

Na Tabela 4 é apresentado um resumo das áreas ocupadas pela MOLD-TECH PORTUGAL.  

Tabela 4 - Área total do estabelecimento e edificada 

Área coberta (m2) 4187 

Área impermeabilizada, não coberta (m2) 56 

Área não impermeabilizada nem coberta (m2) 3800 

Área total (m2) 8043 

 

No Anexo G e Anexo H apresenta-se a planta de implantação e os alçados e cortes do projeto. 

5.4 DESCRIÇÃO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

O projeto da MOLD-TECH PORTUGAL encontra-se completamente executado e em pleno 

funcionamento, pelo que não há lugar à descrição da fase de construção. 

5.5 DESCRIÇÃO DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.5.1 REGIME DE FUNCIONAMENTO E NÚMERO DE TRABALHADORES 

O horário de trabalho e número de trabalhadores da MOLD-TECH PORTUGAL é apresentado 

na Tabela 5. 

Tabela 5 - Horário de trabalho e número de trabalhadores 

Período Descrição 
1º Turno 2º Turno 3º Turno 

H M Total H M Total H M Total 

Dias da 
Semana 

Período 08h00 às 17h00  10h00 às 19h00 22h00 às 06h30  

N.º de horas 8 8 8 

Administrativos 
e Comerciais 

22 15 37 - - - - - - 

Fabris 46 1 47 28 - 28 10 - 10 

Outros 12 4 16 - - - - - - 

 

De referir que à noite não há funcionamento de atividades produtivas, mas apenas cargas e 

descargas de materiais e produtos. 
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5.5.2 PROCESSO PRODUTIVO E ATIVIDADES AUXILIARES 

O processo produtivo da MOLD-TECH PORTUGAL está dividido essencialmente em duas 

linhas de produtos: a fabricação de conchas e a fabricação de moldes texturados. Os 

fluxogramas gerais dos processos produtivos e a respectiva memória descritiva são 

apresentados no Anexo I. 

A planta geral da unidade fabril, incluindo os equipamentos instalados, é apresentada no Anexo 

J. 

No apoio ao processo produtivo, destacam-se as seguintes atividades: 

- Manutenção; 

- Áreas sociais (instalações sanitárias, balneários e refeitório); 

- Produção de ar comprimido; 

- Transformação de energia; 

- Áreas de armazenamento (matéria-prima, produto acabado, componentes, produtos 

químicos  e resíduos). 

5.5.3 PRODUÇÃO 

A MOLD-TECH PORTUGAL fabrica componentes para a indústria automóvel. A Tabela 6 

apresenta a relação do número de peças produzidas/tratadas em 2016, assim como a projeção 

de produção para o ano 2017. 

Tabela 6 – Produção de 2016 (real) e 2017 (previsão) 

PRODUTOS 

Produção (número de peças) 

2016 2017 

Moldes 6104 6714 

Conchas/Placas 116 151 

Cilindros 166 183 

Tribocoat 767 805 

 

A capacidade nominal da instalação (isto é, a capacidade máxima de produção para um período 

de laboração de 24 horas, 365 dias por ano) é de 9672 peças/ano. 

5.5.4 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 

A listagem dos consumos de matérias primas e subsidiárias da MOLD-TECH PORTUGAL é 

apresentada no Anexo K. 
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As substâncias e misturas perigosas usadas apresentam condições de armazenamento, 

utilização e transporte que minimizam a contaminação de solo e águas subterrâneas, 

designadamente: 

 armazenamento parcialmente realizado em área independente, vedado e de acesso 

acondicionado (armazém de químicos); 

 Armazenamento em contentores  intermediate bulk container (IBC), bidões de plástico 

ou sacos de plástico, em local próprio (interior), devidamente identificados. São 

adicionados diretamente na tinas por operadores protegidos com vestuário apropriado, 

luvas e óculos de proteção. 

 Nos banhos de tratamento, as tinas de tratamento de superfície são, na sua maioria, 

construídas em material adequado (betão revestidas a polipropileno) e encontram-se, 

na maior parte dos casos, sob uma tina de retenção, com acesso, que permite 

controlar eventuais fugas que possam ocorrer. Se necessário efetuar a substituição 

dos banhos, estes são geridos como resíduo. 

 Existência de procedimentos de atuação em caso de emergência (incêndio, explosão 

e derrames de produtos químicos), meios de deteção e combate a incêndio e meios 

de contenção de derrames (material absorvente). 

5.5.5 CONSUMO DE ENERGIA 

A MOLD-TECH PORTUGAL utiliza energia eléctrica e energia térmica a partir da queima de gás 

natural e gás propano. A energia elétrica é recebida em média tensão, existindo três postos de 

transformação, um com 400 kVA e dois com 630kVA de potência instalada. O gás natural é 

recebido através da respetiva rede, sendo o gás propano adquirido a granel. 

O gás natural é usado nas caldeiras e queimadores existentes na empresa, sendo os restantes 

usos (força motriz, iluminação, entre outros) assegurados pela energia eléctrica. O gasóleo é 

utilizado pela empresa em um empilhador e frota automóvel. 

O consumo anual de energia da MOLD-TECH PORTUGAL é apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Consumos energéticos anuais por fonte de energia 

Fonte de energia Consumo (tep) 

Energia elétrica 344,1 

Gás natural 15,0 

Gás propano 16,2 

Gasóleo 11,2 

TOTAL 386,5 
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Face aos consumos apresentados, a MOLD-TECH PORTUGAL não se encontra abrangida pelo 

Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), estabelecido pelo Decreto-

Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, alterado pela Lei n.º 7/2013, de 22 de janeiro e Decreto-Lei n.º 

68-A/2015, de 30 de abril. 

A MOLD-TECH PORTUGAL não produz energia nas suas instalações. 

A MOLD-TECH PORTUGAL possui implementadas medidas de gestão energética com vista à 

utilização eficaz de energia, das quais se destacam as seguintes: 

 Operação de parte dos banhos de tratamento de superfície aquecidos em tinas forradas 

com lã de vidro (linha Tribocoat); 

 Operação de parte dos banhos de tratamento de superfície aquecidos com tampa e/ou 

capota; 

 Existência de um plano de manutenção das instalações de combustão de modo a 

otimizar a sua eficiência energética; 

 Aproveitamento da luz natural; 

 Existência de painel solar para aquecimento de águas dos balneários; 

 Substituição de lâmpadas tradicionais por LEDs; 

 Realização de manutenção preventiva; 

 Realização de ações de sensibilização para as boas práticas na utilização de 

equipamentos. 

5.5.6 CONSUMO DE ÁGUA 

O abastecimento de água à MOLD-TECH PORTUGAL é exclusivamente realizado pela rede 

pública de abastecimento, cuja gestão é da responsabilidade dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento da Maia. Não existe qualquer captação de água subterrânea ou superficial. 

A rede de abastecimento de água é apresentada no Anexo L. 

A água é usada para uso doméstico (casas de banho, balneários e cantina) e uso industrial 

(linha de tratamento de superfície e lavagens). Alguns dos processos produtivos da MOLD-

TECH PORTUGAL carecem de água desmineralizada, pelo que a empresa possui atualmente 

dois sistemas de tratamento de água por osmose inversa com capacidade de produção de 

10000 e 20000L de água/dia. A água é bombada para o equipamento de tratamento por 

osmose diretamente da rede pública de abastecimento e sofre o processo de desmineralização, 

sendo então encaminhada para um depósito de cerca de 1000 L que alimenta continuamente 

toda secção do Níquel Forming. Cerca de 60% da água produzida por este sistema de 

tratamento é água desmineralizada e é utilizada diretamente no abastecimento das tinas de 

banhos químicos do Níquel Forming, assim como na lavagem das peças em produção. 

O consumo de água da MOLD-TECH PORTUGAL é apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Consumo de água 

A MOLD-TECH PORTUGAL tem implementadas na sua instalação medidas de 

racionalização dos consumos de água, das quais de destacam: 

 sistema de lavagem em circuito fechado, através do tratamento da água por permuta 

iónica (linha Triboacoat); 

 circulação fechada no permutador de calor utilizado para aquecimento dos banhos de 

tratamento de superfície (linha Tribocoat e Niquel Forming); 

 realização das lavagens por cima dos próprios banhos de tratamento de superfície, por 

forma a minimizar os arrastse; 

 controlo de qualidade dos banhos concentrados de modo a que nunca, ou apenas em 

condições excepcionais, sejam descarregados; 

 reutilização de parte da água proveniente do sistema de tratamento por osmose através 

do seu encaminhamento para um depósito de um subsistema de tratamento onde é 

adicionado cloro para posterior distribuição para abastecimento dos vasos sanitários e 

urinóis das instalações sanitárias; 

 instalação de torneiras temporizadas nas instalações sanitárias; 

 manutenção preventiva do sistema de distribuição de água; 

 sensibilização dos trabalhadores para a adoção de boas práticas de gestão da água. 

5.5.7 EMISSÕES DE ÁGUAS RESIDUAIS 

As águas residuais da MOLD-TECH PORTUGAL são exclusivamente de origem doméstica 

(casas de banho, balneários e refeitórios), uma vez que os águas de lavagem e banhos da linha 

de tratamento de superfície, quando se encontram saturados, são encaminhados como 

resíduos para entidades devidamente licenciadas para o efeito. 

As águas residuais domésticas e as águas pluviais são recolhidas em redes próprias e 

descarregadas, respectivamente, nos coletores públicos de águas residuais e pluviais, cuja 

gestão é da responsabilidade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia. 

No Anexo M são apresentadas as últimas facturas referentes a este serviço, enquanto 

comprovativos dessa ligação. 

Consumo(1) Consumo (m3/ano) 

Doméstico 1176 

Industrial 3054 

Total 4230 
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Estima-se uma descarga anual de água residual doméstica em 2017 de aproximadamente 1176 

m3. 

As redes de águas residuais domésticas e pluviais da MOLD-TECH PORTUGAL são 

apresentadas no Anexo N. 

5.5.8 EMISSÕES PARA A ATMOSFERA 

Na unidade industrial da MOLD-TECH PORTUGAL estão instaladas 20 fontes fixas associadas 

essencialmente a equipamentos e processos produtivos que implicam a emissão de gases de 

combustão, emissão de vapores, em especial, nas secções de Gravação Química dos moldes 

ou no Níquel Forming. Da totalidade das chaminés existentes, apenas seis têm necessidade de 

serem monitorizadas, mais concretamente: a FF1, FF2, FF3, FF14 e FF15 são monitorizadas 

em regime trienal, enquanto a FF13 é monitorizada em duas campanhas anuais, passando ao 

regime trienal no final de 2017. 

A identificação destas fontes fixas e das suas emissões é apresentada na Tabela 9 e Tabela 10, 

a qual inclui uma comparação com os valores de referência aplicáveis, sendo a localização das 

mesmas apresentada na planta no Anexo O. Conforme se pode verificar, as ultimas campanhas 

de monitorização realizadas demonstraram que é dado cumprimento aos Valores Limite de 

Emissão (VLE) estabelecidos na legislação em vigor para todos os parâmetros monitorizados. 

Tabela 9 – Identificação de fontes fixas 

Código Designação Processo associado 
Potência térmica 

(KWt) 
Monitorização 

FF1 
Ventilador 

Grande 
Aspiração de vapores das tinas 
de gravação e secção de Spray 

Não aplicável Trienal 

FF2 
Ventilador 

Zona de Spray 
Gravação Química por Spray Não aplicável Trienal 

FF3 Tinas de ácido 
Gravação química de moldes em 

aço 
Não aplicável Trienal 

FF4 
Cilindros Laser 
(pavilhão dos 

cilindros) 

Aspiração dos gases de queima 
(2nd stage) 

< 100 Isento 

FF5 Caldeira 
Aspiração dos gases de queima 

(balneários) 
< 100 Isento 

FF6 Aquecedor 
Aspiração dos gases de queima 

(Retoque - Pavilhão dos cilindros) 
< 100 Isento 

FF7 Aquecedor 
Aspiração dos gases de queima 
(Gravação -pav 2 junto ao Print) 

< 100 Isento 

FF8 Esquentador  Refeitório < 100 Isento 

FF9 Queimador 
Gravação (pavilhão 2, abaixo do 

refeitório) 
< 100 Isento 

FF10 Queimador  Protecção (Pavilhão 1, junto à 
direção de produção) 

< 100 Isento 

FF11 Aquecedor Proteção (pavilhão 1, em frente à 
tina média nº 5) 

< 100 Isento 
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Código Designação Processo associado 
Potência térmica 

(KWt) 
Monitorização 

FF12 Caldeira Linha Tribocoat 300 (1) 

FF13 
Novas 

Tecnologias 
(Ventilador 1) 

Aspiração dos vapores dos 
banhos de níquel químico e tinas 

de ativação ácida 
Não aplicável Isento 

FF14 
Novas 

Tecnologias 

(Ventilador 2) 

Aspiração dos vapores dos 
banhos de níquel químico e tinas 

de ativação ácida 
Não aplicável Isento 

FF15 
Caldeira Nave 

5 
Aquecimento dos banhos Níquel 

Forming 
315  

FF16 Aquecedor  Níquel Forming < 100  

FF17 Aquecedor  Níquel Forming < 100  

FF18 Aquecedor  Níquel Forming < 100  

FF19 Ventilador 
Aspiração de vapores da 

Gravação de cilindros 
Não aplicável 

Isento – 
funciona 

<500h/ano 

FF20 Ventilador 
Hotte do Laboratório – Níquel 

Forming < 100 Isento 

(1) Chaminé finalizada em Dez/17. 1.ª campanha de Monitorização efetuada em Dez. A aguardar pelo 

Relatório de Monitorização.  

 

Tabela 10 – Caracterização das emissões por fontes fixas 

Fonte Parâmetro 
Concentração 

(mg/Nm3) 

VLE (1) 

(mg/Nm3) 

Caudal 
mássico 

(kg/h) 

Limiar 
mássico 

mínimo (2) 

(kg/h) 

Limiar 
mássico 

máximo (2) 

(kg/h) 

FF1 (5) 

Partículas (PTS) 11 150 0,3 0,5 5 

Compostos orgânicos 
voláteis, expressos em C 

7 200 0,2 2 30 

Compostos inorgânicos 
clorados 

< 1 30 <0,02 0,3 3 

Compostos inorgânicos 
fluorados 

< 0,03 5 <0,001 0,05 0,5 

Metais II (Ni) 0,1 1 0,003 0,005 -- 

Metais III (Cr+cu) 1 5 0,02 0,025 -- 

FF2(6) Compostos orgânicos 
voláteis, expressos em C 

5,9 200 0,012 2 30 

FF3(7) 
Compostos orgânicos 
voláteis, expressos em C 

5,4 200 0,0088 2 30 

FF13(8) 

Partículas (PTS) 39 150 1 0,5 5 

Compostos orgânicos 
voláteis, expressos em C 

7 200 0,2 2 30 
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Fonte Parâmetro 
Concentração 

(mg/Nm3) 

VLE (1) 

(mg/Nm3) 

Caudal 
mássico 

(kg/h) 

Limiar 
mássico 

mínimo (2) 

(kg/h) 

Limiar 
mássico 

máximo (2) 

(kg/h) 

Compostos inorgânicos 
clorados 

<1 30 <0,03 0,3 3 

Compostos inorgânicos 
fluorados 

<0,04 5 <0,001 0,05 0,5 

Metais II (Ni) 0,1 1 0,003 0,005 -- 

Metais III (Cr+cu) 0,3 5 0,01 0,025 -- 

FF14(5) 

Partículas (PTS) <1 150 1 0,5 5 

Compostos orgânicos 
voláteis, expressos em C 

9 200 0,2 2 30 

Compostos inorgânicos 
clorados 

0,4 30 <0,03 0,3 3 

Compostos inorgânicos 
fluorados 

0,1 5 <0,001 0,05 0,5 

Metais II (Ni) 0,004 1 0,00006 0,005 -- 

Metais III (Cr+cu) <0,009 5 0,00014 0,025 -- 

FF15(9) 

Partículas (PTS) 7 50 (3) 0,002 0,5 5 

Dióxido de enxofre (SO2) <4 35 (3) <0,001 2 50 

Óxidos de azoto (NOx) 114 300 (3) 0,04 2 30 

Monóxido de carbono 
(CO) 

<2 500 (3) <0,0006 5 100 

Compostos orgânicos 
voláteis (COVs) 

7 200 (4) 0,002 2 30 

Sulfureto de hidrogénio 
(H2S) 

<2 5 (3) <0,0007 0,05 1 

(1) De acordo com a Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. 
(2) De acordo com a Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro. 
(3) De acordo com a Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho. 
(4) De acordo com a Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. 
(5) Caracterização de acordo com a campanha de monitorização 11.08.2017. 
(6) Campanha de monitorização de 30.09.2015. 
(7) Campanha de monitorização de 30.09.2015. 
(8) Campanha de monitorização de 11.08.2017. 
(9) Campanha de monitorização de 01.08.2016 
(10) Campanha de monitorização de 01.08.2016 

 

É ainda de referir que a altura das chaminés é igual ou superior a 10 m e o topo da mesma 

encontra-se, no mínimo, 3 m acima da cobertura do edifício de implantação. No Anexo P é 

apresentado o cálculo da altura das chaminés. 

A MOLD-TECH PORTUGAL apresenta também alguns pontos de emissões difusas, 

designadamente: 

 Processos de tratamento de superfície (na sua maioria os banhos de tratamento já têm 

medidas de gestão, como sistema de exaustão ou tela/tampa a cobrir o banho, mas 

existem alguns pontos de escape); 
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 Aplicação do spray de prata; 

 Cabine de pintura (dotada de exaustão, a qual passará a descarregar as suas emissões 

para o ar através da FF1); 

 Gravação com spray CPL e percloreto de sódio (dotada de exaustão, a qual descarrega 

as suas emissões para o ar através da FF2);  

 Cilindros (3 máquinas dotadas de exaustão móvel, a qual descarrega as suas emissões 

para o ar através da FF1); 

 extração localizada dos banhos de tratamento de superficíes; 

 atividades de limpeza de moldes com produtos de base solvente. 

No que respeita à utilização de solventes orgânicos, é de referir que a MOLD-TECH 

PORTUGAL se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto - Capítulo 

V, nomeadamente no que respeita à seguinte actividade: 

- Outros Processos de Limpeza (atividade 11 da parte 1 do Anexo VII), definida por “Todas 

as atividades, à exceção da limpeza a seco, que utilizem solventes orgânicos com o objetivo de 

remover sujidade de materiais, nomeadamente processos de desengorduramento. As 

atividades de limpeza constituídas por várias fases anteriores ou posteriores a qualquer outra 

atividade devem considerar-se como uma só atividade de limpeza de superfícies. Esta atividade 

não engloba a limpeza dos equipamentos, mas apenas a limpeza da superfície dos produtos.”. 

Apresenta-se no Anexo Q o consumo de produtos de base solvente e o respectivo 

enquadramento à luz do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto. 

É também de referenciar que a MOLD-TECH PORTUGAL possui nas suas instalações 

equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa (GFEE), os quais são 

apresentados na Tabela 11. A manutenção destes equipamentos está a cargo de uma empresa 

com técnicos qualificados para as intervenções necessárias, ao abrigo da legislação aplicável, 

designadamente o Regulamento (UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16 de abril, e o Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril. 

 

Tabela 11 – Inventário de equipamentos contendo GFEE 

Referência Marca Modelo Gás 
Quantidade 

gás (Kg) 
Localização Ano 

AC1 Mitsubishi MSZ-HJ35VA R410A 1000 Logistica - 

AC2 Mitsubishi MSZ-GE25VA R410A 1000 Cilindros (laser) Mar-08 

AC3 Mitsubishi PCA-RP60GA R410A 1800 Sala prints Jun-08 

AC4 Mitsubishi MS-GA60VB R410A 900 DTT Dec-07 

AC5 Mitsubishi PCA-RP60GA R410A 1800 
Sala comerciais 

pav 2 
Jun-08 

AC6 Mitsubishi MSZ-GE25VA R410A 1000 
Sala comerciais 

(cilindros) 
Jan-12 

AC7 Mitsubishi MSZ-GE25VA R410A 1000 
Sala gestão 

produção 
Jan-12 
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Referência Marca Modelo Gás 
Quantidade 

gás (Kg) 
Localização Ano 

AC8 Mitsubishi MSZ-GE25VA R410A 1000 
Sala gestão p + 

c 
Jan-12 

AC9 Mitsubishi MSZ-GE35VA R410A 1000 
Sala Diretor 

geral 
Mar-10 

AC10 Mitsubishi MSZ-GE35VA R410A 1000 Servidor Jan-11 

AC12 Samsung AR12KSFHBWKN R410A 900 
NF - sala 

reuniões r/chao 
Mai-16 

AC13 Samsung AR12KSFHBWKN R410A 900 
NF- sala de 
engenharia 

Mai-16 

5.5.9 RESÍDUOS 

Os resíduos produzidos na MOLD-TECH PORTUGAL são recolhidos de modo seletivo, 

codificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, quantificados e entregues a entidades 

licenciadas para a sua gestão, quer no transporte, quer no destino final, dando cumprimento ao 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos. De referir ainda 

que são utilizadas as necessárias Guias de Acompanhamento de Resíduos. 

Na Tabela 12 é apresentado o resumo dos resíduos produzidos pela MOLD-TECH PORTUGAL. 

Acresce aos resíduos listados os resíduos urbanos e equiparados, os quais são englobados no 

sistema de gestão municipal, que é da responsabilidade da empresa Maiambiente EM.  

Tabela 12 – Resíduos anuais produzidos pela MOLD-TECH PORTUGAL 

Resíduo Código LER (1) Origem 
Quantidade 
produzida 

(t/ano) 

Operação de 
valorização / 
eliminação (2) 

Aparas e limalhas de 
metais  

12 01 01 
Retificação de 

cilindros 
3,80 R13 

Aparas de materiais 
plásticos  

12 01 05 
Preparação dos 

modelos de banho 
para Eletroformação 

5,056 R12 

Ácido nitrico 060105* Banho de Tribocoat 1,091 D15 

Líquidos de lavagem 
aquosos contendo 
substâncias perigosas 

11 01 11* 
Linhas de 

Tratamento de 
Superfície 

487 D9/D15 

Resíduos de 
desengorduramento 
contendo substâncias 
perigosas 

11 01 13* 

Desengorduramento 
de peças/moldes 

0,816 D15 

Absorventes, 
materiais filtrantes, 
panos de limpeza 
contaminados 

15 02 02* 

Geral da Produção 

0,477 D15 

Absorventes, 
materiais filtrantes, 
panos de limpeza não 
contaminados 

15 02 03 

Filtros Níquel 
Forming 

0,727 D9 
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Resíduo Código LER (1) Origem 
Quantidade 
produzida 

(t/ano) 

Operação de 
valorização / 
eliminação (2) 

Outros resíduos 
provenientes do 
tratamento físico e 
mecânico de 
superfície de metais e 
plásticos 

12 01 99 Decapagem 83,807 R1 

Embalagens contendo 
ou contaminadas por 
resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 10* Geral da produção 0,552 R3 

Embalagens de metal, 
incluindo recipientes 
vazios sob pressão, 
com uma matriz 
porosa sólida 
perigosa 

15 01 11* Gravação 0,500 R3 

Carvão ativado usado 19 09 04* 
Unidade de 

tratamento de água 
(Tribocoat)  

0,093 D9 

Papel e cartão 20 01 01 Geral 1,00 R13 

Plástico 20 01 39 Geral 1,00 R13 

Outros resíduos 
urbanos e 
equiparados,incluindo 
mistura de resíduos 

20 03 01 Geral 1,400 D15 

(1) De acordo com Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março. 

 

Os resíduos produzidos apresentam condições de armazenamento e transporte que minimizam 

a contaminação de solo e águas subterrâneas: 

 Os resíduos perigosos que se apresentam no estado sólido são armazenados em 

recipientes estanques e em locais cobertos; 

 Os resíduos que se apresentam no estado líquido, como os líquidos de lavagem 

aquosos contendo substâncias perigosas e os ácidos saturados, são armazenados e 

recolhidos por entidades devidamente licenciadas das seguintes formas: 

 Diretamente das tinas de banho, com recurso a hidrolimpador, como é o 

exemplo dos banhos de ativação de peças do Níquel Forming; 

 Armazenados temporariamente em bacias de retenção ou depósito externo 

com capacidade de 30000 L, sob bacia de retenção de 40 m3, e 

posteriormente recolhido por hidroaspirador. 

 Os trabalhadores são periodicamente sensibilizados para a adoção de boas práticas no 

que respeita à gestão de resíduos. 

 

Na Tabela 13 é apresentada a caracterização dos parques de resíduos existentes na MOLD-

TECH PORTUGAL. 
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Tabela 13 – Caracterização dos parques de resíduos da MOLD-TECH PORTUGAL 

Parque de 
resíduos 

Área 
Total 
(m2) 

Área 
Coberta 

(m2) 

Área 
Impermeabilizada 

(m2) 
Vedado 

Sistema 
de 

drenagem 

Bacia de 
retenção 

Moldes 
(PA1) 

41,7 19,7 41,7 Não Não Não 

Níquel 
Forming 

(PA2) 
16,0 0 0 Não Não Não 

Depósito 
externo 
(PA3) 

11,60 11,60 0 Sim Não 40 m3 

 

De notar ainda que a maior parte da área da empresa possui meios de 1ª intervenção em caso 

de emergência (incendio ou derrames) e que os trabalhadores são periodicamente 

sensibilizados para a adoção de boas práticas no que respeita à gestão de resíduos. 

Policlorobifenilos 

Para além dos aspetos já focados, considera-se relevante referir que atualmente não existem 

na instalação equipamentos que contenham policlorobifenilos (PCB), uma vez que o 

transformador antigo (que funciona a óleo) se encontra isento de PCB, conforme o relatório de 

ensaio de apresentado no Anexo R, e os dois transformadores novos são secos. Assim, não há 

lugar à aplicação do Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de julho, alterado pela Declaração de 

Retificação n.º 13-D/99, de 31 de agosto, Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de março e Declaração 

de Retificação n.º 43/2007, de 25 de maio. 

5.5.10 RUÍDO 

As principais fontes de ruído da MOLD-TECH PORTUGAL consistem nos ventiladores 

associados aos sistemas de extração das fontes fixas acima mencionadas, bem como o ruído 

generalizado associado às máquinas de jateamento, retificadoras, compressores, pontes 

rolantes e trânsito de camiões e carrinhas. 

Em dezembro de 2015 a MOLD-TECH PORTUGAL realizou uma avaliação de ruído ambiental 

(Anexo S), de acordo com o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de 

março, que permitiu verificar que a empresa dá cumprimento ao limites legais aplicáveis nos 

pontos recetores nos três períodos de referência do RGR (diurno, entardecer e noturno). Uma 

análise mais detalhada destes resultados é realizada na secção 6.5 do presente documento. 
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5.5.11 INDICAÇÃO DO TRÁFEGO ASSOCIADO E DESCRIÇÃO DOS ACESSOS 

A MOLD-TECH PORTUGAL estima que se deslocam diariamente à unidade industrial cerca de 

100 veículos ligeiros por dia e 20 veículos pesados por dia. 

O acesso à unidade industrial é realizado pela Rua Vasconcelos Costa e, complementarmente, 

pela Rua da Estrada. 

5.5.12 IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLO DE OPERAÇÃO, SISTEMAS DE DETEÇÃO, MEDIDAS 

DE COMBATE A INCÊNDIO E CARATERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

Os serviços de Segurança e Saúde no trabalho estão organizados de acordo com a Lei n.º 

102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, através da 

modalidade de Serviços Externos.  

Relativamente à vigilância da saúde dos trabalhadores, a empresa possui serviços de medicina 

no trabalho suportados por uma médica com especialidade em Medicina no trabalho, assistida 

por uma enfermeira.  

Os serviços de ambiente são assegurados por um consultor externo especialista em gestão 

ambiental, em colaboração com outros departamentos relacionados com esta temática 

(manutenção, melhoria contínua, produção, compras, etc.) garantindo a implementação de 

ações que permitam o cumprimento legal e melhoria contínua do desempenho ambiental da 

MOLD-TECH PORTUGAL. 

A MOLD-TECH PORTUGAL dispõe de um estudo de identificação de perigos e avaliação de 

riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho, tendo implementado um conjunto de medidas e 

meios necessários para a sua prevenção e controlo. Sempre que necessário, este estudo é 

atualizado, sendo definidos sistemas de controlo de operação adicionais que visem a proteção 

das infraestruturas, meio ambiente, segurança, saúde dos colaboradores e população 

envolvente. 

Os equipamentos instalados na MOLD-TECH PORTUGAL dispõem de sistemas de controlo e 

detecção, designadamente: 

 quadros de comando, equipados com as proteções elétricas adequadas; 

 dispositivos de segurança, nomeadamente barreiras, sensores e alertas; 

 os empilhadores têm sinal sonoro de marcha atrás e luminoso de funcionamento. 

Como medidas de combate a incêndio, estão adotadas as seguintes: 

 inspeções periódicas à rede de gás natural; 

 elaboração e implementação das medidas de autoproteção, ao abrigo do Regulamento 

de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
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220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro 

e pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro; 

 colocação de sinalização de segurança (riscos, emergência, proibição, etc.); 

 definição, instalação e verificação periódica dos meios de combate a incêndio, 

nomeadamente extintores; 

 criação e formação de equipas de combate a incêndios; 

 criação e formação de equipas de socorristas. 

No que se refere às caraterísticas construtivas, é de referir que a MOLD-TECH PORTUGAL 

encontra-se distribuída por um conjunto de edifícios, implantados na propriedade de forma 

dispersa mas coerente, de modo a garantir uma funcionalidade e ligações inter-espaciais 

adequados à atividade desenvolvida. Os edifícios são ocupados para o desenvolvimento da 

atividade fabril propriamente dita, armazenagem de matéria-prima, subsidiária e produto 

intermédio / acabado, instalações sociais e compartimentos técnicos de apoio ao processo. De 

seguida apresentam-se as caraterísticas físicas dos edifícios mais relevantes: 

Naves 1 a 4 

Estes edifícios possuem cobertura em duas águas. Construtivamente caracterizam-se por uma 

construção tradicional de pórticos de betão armado, com alvenarias rebocadas. O pavimento é 

em betão revestido com uma resina impermeável a cobertura com chapas de fibrocimento e 

algumas translúcidas. É dotado de alguns vãos para iluminação natural, maioritariamente com 

caixilharia em ferro, com vidro simples. 

Naves 5 e 6  

Estes edifícios possuem as suas coberturas em duas águas, mas ocultadas por platibandas. 

Construtivamente caracterizam-se por uma construção tradicional de pórticos de betão armado, 

com alvenarias rebocadas. Os pavimentos interiores são em betão armado revestido por 

diferentes materiais, designadamente cerâmica grelha em mini-quadrícula com aço e pintura 

esmalte aquoso aditivada com sílica. São dotados de vãos para iluminação natural com 

caixilharia de alumínio e vidro duplo. 

De referir ainda que a empresa não está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 

agosto, relativo à prevenção e controlo dos perigos associados a acidentes graves que 

envolvem substâncias perigosas, conforme se evidencia no Anexo T. 

5.5.13 PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO 

A MOLD-TECH PORTUGAL encontra-se abrangida pelo , de 30 de agosto, que estabelece o 

Regime de Emissões Industriais (REI) aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

(PCIP), designadamente pela seguinte rúbrica do Anexo I do referido diploma: 
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- Rúbrica 2.6 correspondente a “Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que 

utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no 

tratamento realizado for superior a 30 m3”. 

5.6 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Não se prevê que de futuro as instalações da MOLD-TECH PORTUGAL venham a ser 

desativadas, nem parcial nem totalmente. Caso venha a acontecer previamente à desativação 

será elaborado e submetido à aprovação da APA e da CCDR-N um plano de desativação com o 

objetivo de adotar as medidas necessárias e destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a 

repor o local da exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro 

uso previsto para o local desativado. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO 

Neste capítulo é efetuada a caraterização do ambiente afetado pelo projeto e da sua previsível 

evolução na ausência deste, em termos dos fatores ambientais suscetíveis de afetação, 

designadamente Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, Recursos Hídricos 

Subterrâneos, Recursos Hídricos Superficiais, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Sistemas 

ecológicos,  Solo e Uso do Solo, Património Cultural, Socioeconomia, Paisagem e Resíduos. 

Para cada um destes fatores ambientais foi realizado um estudo mais ou menos pormenorizado, 

tendo em atenção a sensibilidade da zona e o tipo de projeto em questão. 

6.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS  

6.1.1 INTRODUÇÃO 

Para a caraterização da geologia e geomorfologia da área de estudo consultaram-se a Notícia 

Explicativa da Folha 9-C (Porto), à escala 1:50.000 (SGP,1957), a Notícia Explicativa da Folha 1 

da Carta Hidrogeológica de Portugal, à escala 1:200.000 (IGM, 1999), dados de sismicidade 

recente na região (www.ipma.pt), áreas com concessões e áreas de prospeção (DGEG) e, 

elementos sobre ocorrências de património geológico (Geoportal do LNEG e 

http://geossitios.progeo.pt/). 

6.1.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL 

A região está implantada no soco hercínico que, possivelmente, se individualizou na parte final 

da orogenia hercínica, depois da abertura do Golfo da Gasconha, constituindo a microplaca 

ibérica. Esta grande unidade é designada por Maciço Hespérico, ocupa a parte central e 

ocidental da Península Ibérica e possui duas caraterísticas marcantes, uma é a sua notável 

continuidade e a outra a zonalidade que caracteriza o magmatismo, o metamorfismo e a 

tectónica nesta vasta área, de tal modo que é aceite entre os autores da especialidade a divisão 

do maciço em cinco zonas (Ribeiro et al.,1979). A área de projeto insere-se na denominada 

Zona Centro-Ibérica (ZCI). 

6.1.3 CARACTERIZAÇÃO LITOLÓGICA, GEOMORFOLÓGICA, ESTRUTURAL, TECTÓNICA E 

NEOTECTÓNICA PARA A ZONA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

Caracterização estrutural e tectónica 

As rochas da região encontram-se fortemente marcadas pelo carácter polifásico (com três 

etapas ou fases) do ciclo Hercínico. 

De uma forma muito resumida mas, considerada suficiente para o âmbito do presente EIA, tem-

se: 
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 Fase 1 (F1). Entre o Pré-Câmbrico Superior e o Devónico Médio (390 ± 10 M.a.), 

correspondendo a uma fase de regime distensivo, com abertura do oceano, epirogenia 

e vulcanismo; 

 Fase 2 (F2). Entre o Devónico Médio e o Vestefaliano Superior (340 ± 10 M.a.), 

correspondendo a uma fase de regime compressivo, com fecho do oceano e período 

de tectogénese; 

 Fase 3 (F3). Entre o Vestefaliano Superior e o Pérmico Superior (310 ± 10 M.a.), 

correspondendo a uma continuação da fase de tectogénese, com propagação da 

deformação para zonas mais externas do orógeno. 

Os dois grandes grupos de rochas graníticas implantados na área formaram-se nesta fase: o 

grupo dos granitóides biotíticos com plagioclase cálcica de génese crustal profunda e os 

granitos de duas micas de génese mesocrustal sin-tectónicos relativamente a F3. 

A cadeia hercínica é levantada, erodida e recortada por desligamentos. Após a implantação dos 

mantos, a evolução tectónica regional muda de um regime tangencial para um regime de 

cisalhamentos sub-verticais. As duas grandes suturas que são o cisalhamento dúctil do Sulco 

Carbonífero Dúrico - Beirão e o cisalhamenro dúctil de Vigo - Régua funcionaram durante esta 

fase desde os estádios precoces até aos tardios. O grupo dos granitóides biotíticos com 

plagioclase cálcica está associado a estas duas zonas de cisalhamento dúctil. No final da 

orogénese hercínica, no Carbónico Superior e no Pérmico, todo o Maciço Hespérico é recortado 

por uma rede de falhas bastante densa, constituindo os episódios de fracturação frágil tardi-

hercínica (Figura 3). Estes episódios são seguidos da abertura do Atlântico Norte, altura na qual 

se instalaram os filões de rochas básicas nas fendas W-E. Desde esta altura até ao Pliocénico 

não existem registos de novos episódios na área da folha. A Tectónica Alpina, plio-quaternária, 

reativou a movimentação dos acidentes, provocando a subida do bloco oriental e definindo 

assim o limite ocidental do Maciço Hespérico. No interior ocorrem acidentes inversos com 

orientação N-S e ENE-WSW que põem o soco acima do Quaternário e evidenciam a influência 

de compressões NW-SE (direção bética) e W-E (fecho do Atlântico) que, por sua vez, 

reativaram as fracturas anteriores e condicionaram o relevo actual. Esta tectónica mantém-se 

ativa até à atualidade com sismicidade moderada mas frequente.  

Caracterização geomorfológica 

A região em estudo corresponde a extensa área aplanada, com cotas normalmente inferiores a 

120 metros. Os acidentes principais encontram-se bastante afastados da área de projeto 

destacando-se o Monte da Virgem, espigão granítico com 230 m de cota, modelado, no decurso 

do Plio-Plistocénico; a colina de São Miguel o Anjo, com 256 m de altitude, e o Outeiro do 

Espinhaço, com 253 m. 
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Os relevos que caracterizam esta última região devem-se, em grande parte, à existência de 

bancadas quartzíticas (intercaladas em xistos e grauvaques) que, por erosão diferencial, 

originam pequenas cristas, mais ou menos paralelas, ou a séries de colinas alinhadas. 

Na região do Porto ocorre larga plataforma que se estende para norte, descendo suavemente 

para o mar, o que pode ser traduzido por uma série de superfícies dispostas em escadaria 

voltada a ocidente. 

Os vales do Douro e do Leça, e os dos seus afluentes, instalaram-se na plataforma citada. O 

Douro escavou vale apertado e profundo até à Foz, com vertentes íngremes e elevadas, 

cortando a meio a ampla superfície de Avintes e Gondomar, da qual se destaca, junto desta 

última vila, o pequeno monte-ilha do Monte de Crasto. O Leça edificou vale menos imponente, 

mas bastante sinuoso. 

 

 

Figura 3 – Falhas e falhas interpretadas na região envolvente à área de projeto 
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Caracterização litoestratigráfica 

Na área de projeto e sua envolvente próxima, destacam-se três unidades litológicas 

fundamentais: 

- formação areno-pelítica de cobertura, de idade plio-plistocénica (aflorante na área 

de projeto); 

- metassedimentos do Complexo xisto-grauváquico ante-Ordovícico (aflorantes 

imediatamente a sul da área de projeto); 

- rochas granitóides (dominantes na região). 

A área de projeto sobrepõe-se a uma mancha de aproximadamente 5 km2 da formação areno-

pelítica de cobertura (Figura 4).  

 

 

Figura 4 - Enquadramento geológico da área de projeto 
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Ainda que na região ocorram outras unidades litológicas, para o presente EIA considera-se 

relevante detalhar apenas as unidades acima listadas. 

Qp – Formação areno-pelítica de cobertura (Depósitos Plio-Plistocénicos) 

Extensas áreas da faixa litoral estão revestidas por formação areno-pelítica, de cor amarelada, 

por vezes bastante espessa. 

Esta formação, descrita historicamente como “argilas amarelas”, ocupa áreas relativamente 

grandes na região de Pedras Rubras e Vilar do Pinheiro. Cobre, além disso, alguns dos 

depósitos de praias antigas do Porto e de Vila Nova de Gaia. 

No cemitério de Agramonte e junto do campo de jogos de Canidelo pode observar-se espessa 

camada da formação referida, que oculta depósitos de praia. Na região de Lavadores apoia-se 

em cascalheiras da praia de 30 m; entre o Castelo do Queijo e o porto de Leixões cobre, 

mesmo, os depósitos de praia de 5-8 m. 

XYZ – Migmatitos, gneisses, micaxistos, xistos luzentes (do Complexo xisto-

grauváquico ante-Ordoviciano e Séries Metamórficas derivadas) 

As rochas do Complexo xisto-grauváquico sofreram intensa ação metamórfica provocada pelo 

“granito do Porto”, originando-se extensas áreas de xistos luzentes, micaxistos e gneisses que 

constituem uma das principais unidades geológicas da região. Afloram em extensas áreas em 

Vila Nova de Gaia e Avintes, Campanhã, Godim, Gondomar, Formiga, Foz do Douro, Maia, Vilar 

de Pinheiro, etc. 

Nas zonas de contacto com o granito, originaram-se estruturas migmatíticas, como as que se 

observam nas praias de Lavadores, Foz do Douro e Angeiras. 

Em estudos desenvolvidos pelo Professor Torre de Assunção (Assunção, 1955 in Carríngton da 

Costa & Teixeira, 1957) sobre algumas das rochas migmatíticas de Angeiras, encontraram-se 

entre elas gneisses com silimanite e cordierite, em que é patente a alternância de leitos de 

origem eruptiva, com outros de origem sedimentar. Os primeiros, pobres de micas, são ricos de 

quartzo e feldspatos (oligoclase, alguma mirmequite); contêm, todavia, biotite e moscovite, 

assim como raros cristais de zircão, apatite e magnetite. Os segundos, pobres de quartzo e de 

felspatos, mostram moscovite, biotite, silimanite (fibrolite), cordierite, zircão, apatite e rara 

magnetite. 

Estas rochas migmatíticas envolvem núcleos escuros, com fácies de corneana, formados por 

plagioclase do tipo andesina-labrador e labrador, biotite, quartzo e, ainda, magnetite, apatite e 

talvez granada. A composição é a de um plagioclasito quártzico, ou, mais em particular, de um 

quartzo-diorito labradórico. 

– Granito alcalino, de grão médio a grosseiro, leucocrata, de duas micas (Granito 

do Porto) 
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Este granito, apresenta-se em extensas áreas na região do Porto e forma numerosas manchas 

rodeadas pelos xistos metamórficos, tendo como caraterísticas distintivas uma cor clara e 

granularidade em geral menos grosseira do que outros granitos da região. Em alguns locais, 

como na Triana e Contumil, exibe carácter porfiróide. 

A mancha mais extensa prolonga-se desde Vila Nova de Gaia, na região a sul do Douro, ocupa 

grande parte da zona central e ocidental da folha 9-C da Carta Geológica de Portugal à escala 

1:50.000 e, continua para além dos limites da mesma. 

Este granito, tem sido ao longo dos tempos, muito explorado como pedra de construção. 

A partir de amostras provenientes das pedreiras da Areosa, este granito é definido como um 

granito alcalino, com moscovite e turmalina. O feldspato predominante é a albite, mas observa-

se também ortose. Possui alguma biotite mas predomina a moscovite. Mostra, ainda, pequenos 

cristais de granada almandina e numerosos cristais de turmalina com inclusões de zircão, 

rodeados de auréolas pleocróicas. O quartzo forma grandes plagas que envolvem os outros 

minerais. 

6.1.4 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE FALHAS, FRATURAÇÃO E ÁREAS DE INSTABILIDADE 

Em termos de fraturação regional, as orientações dominantes na envolvente da área de projeto 

correspondem a direções NW-SE, NE-SW e NNW-SSE, com inclinações subverticais a verticais 

(Figura 3).  

As litologias presentes conjugadas com uma morfologia suave (com declives < 3 %), não são 

propícias à ocorrência de fenómenos de instabilidade geotécnica. 

6.1.5 CARATERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO OU VALORES GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS COM 

INTERESSE CONSERVACIONISTA. IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS 

Património ou valores geológicos e gemorfológicos 

De acordo com a consulta efetuada ao geoPortal do LNEG1 não existem geosítios na área de 

projeto nem no município da Maia. O geosítio mais próximo corresponde ao afloramento 

granítico do Picoto (no concelho de Guimarães), o qual dista 40 km para NE da área de projeto. 

O inventário de geossítios de relevância nacional, disponível em http://geossitios.progeo.pt/, 

corrobora a informação anterior, não devolvendo a pesquisa, qualquer ocorrência no município 

da Maia (consulta efetuada em fevereiro 2016). 

 

 

 

1 http://geoportal.lneg.pt/ (Consulta efectuada em janeiro 2016). 
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Recursos Minerais 

Na carta geológica do Porto (Folha 9-C da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000) 

observam-se ocorrências de caulino, carvão e, antimonite. O granito é ainda explorado como 

rocha industrial e/ou ornamental. 

Na notícia explicativa da Folha 9-C da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000 são feitas 

as seguintes referências:  

- “Caulino – Na região do Porto exploram-se importantes jazigos de caulino, que 

abrangem a Senhora da Hora, o Monte dos Burgos, o Ameal, São Mamede de 

Infesta, Leça do Balio e Custóias. O caulino resultou da alteração do granito, pela 

caulinização dos feldspatos. O grau de caulinização decresce com a profundidade, 

o que leva a considerar o caulino de origem supergénica. A extração faz-se por 

lavagem do granito caulinizado e subsequente decantação e purificação”; 

- “Carvão – Ficam na área do mapa as minas de Valdeão, Ermesinde e Montezelo, 

que exploram camadas estefanianas”; 

- “Antimonite – próximo da Quinta da Abelheira, Alfena, houve em tempos uma 

pequena exploração de antimonite. A mineralização ocorre em pequenos filões de 

ganga quartzosa”; 

- “Pedreiras – são numerosas as pedreiras em que se explora o granito. Entre as 

mais importantes figuram as de S. Gens, Areosa, Contumil, Águas Santas, 

Custóias, Santa Cruz do Bispo e Canidelo”. 

Na base de dados do Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses 

(SIORMINP), consta uma única ocorrência para o município da Maia. Trata-se de uma 

ocorrência de caulino com o código “Leandro – 497 Caulino”. 

6.1.6 INDICAÇÃO DE EVENTUAIS SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS DE ÂMBITO MINEIRO 

De acordo com informação disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a 

área de projeto não se sobrepõe a qualquer área de Prospeção e Pesquisa, área com período 

de exploração experimental a decorrer ou, concessão mineira (Figura 8). A área desta natureza 

mais próxima, dista mais de 10 km à área de projeto. 

6.1.7 SISMICIDADE E RISCO SÍSMICO 

No território de Portugal continental existe atividade sísmica, evidenciada pela ocorrência de 

inúmeros sismos históricos, de intensidades diversificadas.  

Estes dados encontram-se compilados numa carta sismotectónica e permitem concluir que o 

território tem sido afetado por sismos de magnitude baixa a moderada (M < 5) e, 
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ocasionalmente, alguns eventos com magnitude superior (5 ≤ M ≤ 7,8), cujos epicentros exibem 

a distribuição geográfica indicada na Figura 5. Observando esta carta, verifica-se já terem 

ocorrido no passado sismos com epicentro nas proximidades da região da Maia. Confirma-se 

ainda na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental (Figura 5) que a área de projeto 

se situa na zona D, ou seja, a de menor risco sísmico para o território continental. 

A consulta de dados de atividade sísmica durante os anos de 2013 e 2014 para a região da 

Península Ibérica e arquipélago dos Açores (http://www.ipma.pt/) possibilitou a construção da 

Figura 6 e da Figura 7 e, a confirmação do reduzido risco sísmico na região de implantação do 

projeto.  

 

Figura 5 - Carta Sismotectónica de Portugal Continental (Instituto Nacional de Meteorologia e 
Geofísica) – extraída de Cabral (1983); Zonamento Sísmico de Portugal Continental 
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Figura 6 - Atividade sísmica durante o ano de 2013 na Península Ibérica e arquipélago dos 
Açores 
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Figura 7 - Atividade sísmica durante o ano de 2014 na Península Ibérica e arquipélago dos 
Açores 
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Figura 8 - Área de Prospeção e Pesquisa, área com período de exploração experimental a 
decorrer ou, concessão mineira, na região 

 

6.1.8 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Não se esperam desvios à evolução geral dos descritores geologia e geomorfologia, na área de 

estudo, especialmente por se tratar de uma unidade industrial dentro de um espaço dedicado a 

esse fim. 
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6.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

6.2.1 INTRODUÇÃO 

Para a caraterização  dos recursos hidrogeológicos da área de estudo, foi utilizada cartografia 

diversa, nomeadamente a Carta Militar de Portugal à escala 1:250.000 do IgeoE, Carta 

Geológica de Portugal à escala 1:500.000 do LNEG e, Carta Geológica de Portugal à escala 

1:50.000 do LNEG (Folha 9-C). 

Foram ainda consultadas as bases de dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

(INSAAR), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. e, da Direção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

6.2.2 ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO REGIONAL, COM IDENTIFICAÇÃO DA(S) UNIDADES 

HIDROGEOLÓGICA(S) 

Em Portugal Continental encontram-se individualizadas quatro unidades hidrogeológicas, as 

quais correspondem às quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o país se encontra 

dividido: Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico (onde se 

encontra o projeto); Orla Mesocenozóica Ocidental; Orla Mesocenozóica Meridional e, Bacia 

Terciária do Tejo-Sado. 

No contexto da unidade hidrogeológica Maciço Antigo, a área de projeto insere-se na massa de 

água subterrânea denominada “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Leça” (A0X3RH2), a 

qual exibe como âmbito territorial a bacia hidrográfica do rio Leça e duas faixas costeiras que 

drenam diretamente para o oceano. Esta região é confrontada a norte pela bacia hidrográfica do 

Ave e a oriente e sul com a bacia hidrográfica do Douro.  

6.2.3 ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO LOCAL 

Disponibilidades hídricas 

A massa de água subterrânea assim como a sua área de recarga ocupam 202 km2. A 

precipitação média anual cifra-se em 1432 mm/ano, estimando o PGRH2 a disponibilidade 

hídrica subterrânea anual em 14,95 hm3/ano. 

Formações geológicas existentes 

Litologicamente, predominam as rochas granitóides (granitos de duas micas, granodioritos 

biotíticos e granitos monzoníticos porfiróides), rochas metassedimentares de idade paleozóica 

(turbiditos, quartzitos, xistos ardosíferos, etc.) e, os depósitos de cobertura (aluviões, terraços, 

areias e cascalheiras) (Figura 9). 
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Caraterísticas hidráulicas 

De acordo com Almeida et al. (2000), estas rochas apresentam baixa condutividade hidráulica 

e, regra geral, produtividade muito reduzida que não ultrapassa, geralmente 3 L/s por captação 

tubular unitária. É frequente a ocorrência de um nível superior, alterado ou mesmo decomposto, 

em que a permeabilidade é do tipo intergranular, podendo coexistir com a circulação fissural 

que pode alcançar espessuras até 100 m. A um nível intermédio o maciço rochoso encontra-se 

cortado por descontinuidades mais ou menos abertas do tipo falha, fratura, diaclases ou filão 

até profundidades máximas de cerca de 200 m (Almeida et al., 2000). Por último, numa zona 

profunda, caracterizada por uma condutividade hidráulica praticamente nula, o maciço encontra-

se compacto, praticamente sem descontinuidades ou fechado. 

As unidades porosas (aluviões e terraços principalmente) têm um desenvolvimento espacial 

pequeno mas podem constituir aquíferos de interesse local ou regional (PGRH2, 2011). 

Ainda de acordo com Almeida et al. (2000), os valores anuais de recarga deverão situar-se 

entre os 5 e 10% da precipitação média anual. 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

44 

 

Figura 9 - Enquadramento geográfico e geológico da massa de água subterrânea “Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Leça” 

 

Caraterização da vulnerabilidade à poluição 

De uma forma geral não existe nenhuma forma satisfatória de representar a vulnerabilidade dos 

aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala 

todas as condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum 

controlo sobre o comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes, é afetado 

por inúmeros fatores que incluem o tipo e a espessura do solo, caraterísticas e espessura da 

zona não saturada (zona vadosa), taxa de recarga, caraterísticas do aquífero, etc. 
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Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência 

de todos os fatores que, direta ou indiretamente, contribuem para a vulnerabilidade dos 

aquíferos. 

Para este projeto, apresenta-se uma abordagem da vulnerabilidade aquífera, segundo o Método 

Qualitativo EPPNA2, realizada a partir de metodologias qualitativas baseadas no critério 

litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas indiferenciadas. 

Este método considera oito classes de vulnerabilidade que se descrevem na Tabela 14. 

Tabela 14 - Classes de vulnerabilidade segundo um critério litológico. 

Classe Tipo de aquífero Risco 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica 

com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica 

com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a Baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a Variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito Baixo 

 

Aplicando esta classificação, a área de projeto enquadra-se na Classe de vulnerabilidade V6, ou 

seja, aquíferos em rochas fissuradas, com vulnerabilidade baixa a variável. 

6.2.4 IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DA(S) MASSA(S) DE ÁGUA SUBTERRÂNEA(S), DO ESTADO 

QUANTITATIVO E DO ESTADO QUÍMICO DAS MESMAS 

Estado quantitativo e químico da massa de água subterrânea 

De acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Gestão da Região Hidrográfica (ano 

2011), a massa de água subterrânea possui estado quantitativo “Bom” e, estado químico 

“Medíocre”. 

No Plano de Gestão de Região Hidrográfica 2016/2021, a classificação referente ao estado 

quantitativo mantém-se e, a classificação do estado químico modificou-se (refletindo melhorias 

na qualidade das águas subterrâneas), sendo agora de estado químico “Bom”. 

Refinamento da caraterização da qualidade das águas subterrâneas na envolvente da área de 

projeto  

 

2 Equipa de projeto do Plano Nacional da Água. 
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Para a caraterização da situação de referência em termos de qualidade das águas subterrâneas 

consultaram-se dados de base do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 

disponíveis em http://snirh.pt, consultou-se o PGRH2 e, efectuaram-se medições expeditas num 

ponto de água subterrânea em levantamento de campo realizado no dia 12 de janeiro de 2016. 

Na caraterização de âmbito geográfico regional com base em dados do SNIRH analisaram-se 

apenas os dados analíticos de um único ponto de água (111/N1) da rede de monitorização da 

qualidade da água subterrânea, a captar em aluviões do rio Leça, a 16 km ENE da área de 

projeto. Este ponto de água corresponde a um furo vertical, com 60 m de profundidade, situado 

na freguesia de Agrela (município de Santo Tirso). 

Na  

Tabela 15 exibe-se as variações de concentrações de alguns parâmetros físico-químicos 

monitorizados no período compreendido entre setembro de 2006 e outubro de 2010. De uma 

análise sumária dessa tabela destacam-se: 

- A variabilidade temporal das concentrações de compostos azotados: 

o A concentração máxima de azoto amoniacal é 49 vezes superior ao valor 

mínimo registado; 

o A concentração máxima registada em nitratos é 33 vezes o valor mínimo 

registado; 

- A existência de vários parâmetros monitorizados com muito reduzido número de 

análises o que compromete qualquer interpretação que se tente efetuar sobre os 

mesmos. A título de exemplo indicam-se os parâmetros arsénio, cianeto, cobre, 

crómio, ferro, manganês, níquel, oxigénio dissolvido, sulfato ou zinco; 

- A violação de valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei nº236/98 de 1 de 

agosto, pelos parâmetros cloreto, nitrato e pH.  

 

Tabela 15 - Amplitudes de valores de parâmetros monitorizados no ponto de água subterrânea 
111/N1 da rede de qualidade do SNIRH/APA. 

Parâmetro 
Número de 

análises 
Mínimo Máximo 

Anexo XVI (DL 
236/98) 

Classe A1 do Anexo 
I (DL 236/98) 

VMR VMA VMR VMA 

Azoto amoniacal 
(mg/L NH4) 

6 < 0,04 1,96 - - 0,05 - 

Cloreto (mg/L) 6 31 77 70 - 200 - 

Cádmio total 
(mg/L Cd) 

2 - < 0,001 0,01 0,05 0,001 0,005 

Nitrato total 
(mg/L NO3)  

6 < 2 65,1 50 - 25 50 

Ortofosfato total 
(mg/L P2O5) 

4 < 0,05 0,075 - - 0,4 - 
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Parâmetro 
Número de 

análises 
Mínimo Máximo 

Anexo XVI (DL 
236/98) 

Classe A1 do Anexo 
I (DL 236/98) 

Oxigénio 
dissolvido (mg/L 

O2) 
3 3,3 6,1 - - - - 

.pH – campo (-) 13 4,7 7,4 6,5-8,4 4,5-9,0 6,5-8,5 - 

 

Com um único resultado analítico tem-se os seguintes parâmetros/concentrações: arsénio total 

(< 0,0006 mg/L); cianeto (< 0,03 mg/L); cobre (0,01 mg/L); crómio total (< 0,01 mg/L); ferro 

dissolvido (0,016 mg/L); manganês (0,029 mg/L); níquel (< 0,007 mg/L); oxigénio dissolvido 

(46% de saturação); sulfato (23,9 mg/L) e, zinco (0,17 mg/L). 

Para a caraterização de âmbito geográfico local, efetuaram-se medições de condutividade 

eléctrica e pH no ponto de água subterrânea SUBT1. Os resultados analíticos encontram-se na 

Tabela 16, não se evidenciando sinais de contaminação. 

Tabela 16 - Resultados analíticos na água amostrada no dia 12 de janeiro 2016 

REF SUBT1 

 352 (15,3 ºC) 

.pH 5,5 (15,0 ºC) 

Aparência Límpida 

Cheiro Inodora 

6.2.5 INVENTÁRIO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PRIVADAS E DAS DESTINADAS AO 

ABASTECIMENTO PÚBLICO E RESPETIVOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO 

Na massa de água subterrânea “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Leça” não existem 

presentemente captações de água subterrânea destinadas à produção de água para consumo 

humano (PGRH2, 2011) e, consequentemente, não existem perímetros de proteção às 

captações. De acordo com o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de 

Águas Residuais (INSAAR), esta é a situação vigente, pelo menos desde o ano de 2005. 

Atendendo às caraterísticas do projeto (com especial destaque para o facto da unidade 

industrial não utilizar água de origem subterrânea), não se considerou relevante para o presente 

EIA efetuar consulta à ARH-Norte relativamente a captações de água subterrânea licenciadas 

na envolvente da área de projeto. 

Das consultas bibliográficas às bases de dados do Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. e, da Direção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG) resultaram as seguintes informações/elementos: 
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- A consulta à base de dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH)3  não devolveu qualquer resultado para a totalidade da área do 

município da Maia; 

- Na consulta à base de dados do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P 

identificaram-se cinco furos verticais no município da Maia (Figura 10). Algumas das 

caraterísticas destas captações encontram-se na  Tabela; 

- De acordo com informação constante no sítio da Direção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG), não existem quaisquer termas em atividade no município da 

Maia; as termas mais próximas encontram-se nas Caldas da Saúde, a mais de 20 

km de distância. De igual modo, também não existem ocorrências de unidades de 

engarrafamento de águas minerais naturais no município da Maia. As “Águas de 

Nascente” mais próximas da área de projeto encontram-se a mais de 35 km de 

distância (marca “Água da Penha” no distrito de Braga). 

 

3  Consulta efetuada em fevereiro 2016. 
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Figura 10 - Localização de pontos de água subterrânea identificados na envolvente da área de 
projeto 

 

 

 

 

 

Tabela 17 - Pontos de água subterrânea da base de dados do LNEG 

Ponto de água Caraterísticas 

AC1 Captação com 25 m de profundidade. Caudal ensaiado = 0,4 L/s. 

AC2 Caudal ensaiado = 0,5 L/s. 

AC3 Caudal ensaiado ≤ 3 L/s. 

ANA/AC3 
Furo vertical com 151 m de profundidade. NHE = 3,50 m e NHD = 41,70 m, 
para um caudal de ensaio de 1,5 L/s. 

AC9 
Furo vertical com 160 m de profundidade. NHE = 0,25 m e NHD = 55,00 m, 
para um caudal de ensaio de 1,0 L/s. 
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No levantamento de campo realizado no dia 12 de janeiro de 2016, visitou-se na proximidade da 

área de projeto (1 km a sul), um fontanário com tanque de lavagem (Figura 11), com caudal à 

data da visita. Aparentemente, esta nascente à cota 50, drenará águas de circulação 

subterrânea preferencialmente infiltradas a norte deste ponto. 

 

Figura 11 - Fontanário semi-abandonado “SUBT1” (situação a 12/01/2016) 

 

6.2.6 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Não são de esperar alterações da situação caraterizada ao nível da hidrogeologia. 
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6.3 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

6.3.1 INTRODUÇÃO 

Para a caraterização  dos recursos hídricos superficiais da área de estudo, foi utilizada 

cartografia diversa, nomeadamente a Carta Militar de Portugal à escala 1:250.000 do IgeoE e, 

Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 do IgeoE (Folhas 110 e 122). 

Foram ainda consultadas as bases de dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos e, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

(INSAAR). 

6.3.2 IDENTIFICAÇÃO DA(S) MASSA(S) DE ÁGUA E INDICAÇÃO DO ESTADO ECOLÓGICO E QUÍMICO 

DA(S) MESMA(S) 

Em termos regionais, a área de projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Leça (Figura 12), 

sub-bacia hidrográfica do rio Leça [massa de água com codificação PT02LEC0138]. 
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Figura 12 - Enquadramento hidrográfico de âmbito regional 

 

Da consulta do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (PGRH2, 2011) 

resultou a possibilidade de classificação do troço do rio Leça (código PT02LEC0138), mais 

próximo e a sul da área de projeto. O mesmo encontrava-se (em 2011) classificado como: 

- Estando em risco (artigo 5º da Diretiva-Quadro da Água); 

- “Bom” em termos de estado químico (Mapa 55 – Estado químico das massas de 

água de superfície, in PGRH2); 

- “Mau” no que respeita ao seu estado ecológico (Mapa 53 – Estado ecológico das 

massas de água de superfície, in PGRH2). 
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No Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça 2016/2021 (PGRH2, 2015) 

o estado ecológico deste troço do rio Leça mantém a classificação de “Mau”. No que respeita ao 

seu estado químico, a classificação é de “Estado químico insuficiente”, resultando deste modo o 

estado global como “Inferior a bom”. 

6.3.3 CARTOGRAFIA DA REDE HIDROGRÁFICA, IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA, MASSAS DE 

ÁGUA, ZONAS PROTEGIDAS (LEI DA ÁGUA) E CARATERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA 

A bacia hidrográfica do Leça drena uma área de 202 km2. A densidade populacional era, em 

2011, de 412 hab./km2. Esta bacia abrange sete concelhos: Matosinhos, Porto, Maia (onde se 

insere o projeto), Trofa, Valongo, Santo Tirso e Paços de Ferreira.  

O rio Leça tem aproximadamente 48 km de comprimento e um declive médio de 0,9%, 

nascendo no Monte de Santa Luzia a cerca de 420 metros de altitude. Os principais afluentes 

do rio Leça são a ribeira do Arquinho e a ribeiro de Leandro, ambos afluentes da margem 

direita. 

A uma escala de maior detalhe (1:25.000) verifica-se que a área de projeto se localiza 

relativamente próximo da linha de cumeada que delimita a massa de água superficial com a 

codificação PT02LEC0138, correspondendo à sub-bacia do rio Leça.  

A sub-bacia (massa de água) PT02LEC0138 drena uma área de 50,6 km2, totalmente integrada 

nos municípios de Maia, Matosinhos e Porto. Neste troço do rio Leça, o sentido de escoamento 

este-oeste, exibe geometria sinuosa com vários pontos de inflexão no seu traçado (Figura 13). 

O declive longitudinal é de 0,3%. 
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Figura 13 - Enquadramento hidrográfico local da área de projeto 
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A caraterização hidrográfica/hidrológica estritamente local é resumida da seguinte forma: 

- A unidade industrial encontra-se sensivelmente à cota 72, em terrenos de declive 

suave (aprox. 2%), a drenar para sul; 

- A unidade industrial (composta por mais do que um edifício) não interseta qualquer 

linha de água com expressão no terreno; 

- O escoamento superficial na área de projeto e envolvente próxima, consequência 

da exígua área drenada, é pontual e de curta duração, sendo encaminhado para 

coletores pluviais municipais. 

No levantamento de campo realizado em janeiro de 2016, visitaram-se três linhas de água 

representativas da hidrografia local: duas pequenas ribeiras, afluentes da margem direita do rio 

Leça e, o próprio rio Leça. Na Figura 13 representa-se cartograficamente a localização destes 

pontos de observação e na Figura 14 o aspeto dos mesmos, à data da visita (12/01/2016). 

Destaca-se a quase inexistência de encaixe da linha de água mais próxima da área do projeto, 

patente na imagem “SUP3”4 da Figura 14. 

 

 

4 A imagem foi captada para norte, ou seja, em direção à MOLD-TECH PORTUGAL. 
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Figura 14 - Rio Leça e dois dos seus afluentes da margem direita, em 12/01/2016 
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6.3.4 CARATERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO MENSAL E ANUAL PARA AS LINHAS DE ÁGUA DE INTERESSE 

As disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica do rio Leça, em regime natural, estão 

essencialmente dependentes da forma como a precipitação se distribui espacial e 

temporalmente. Isto deve-se essencialmente ao facto de os aquíferos terem uma reduzida 

capacidade de armazenamento, o que implica uma resposta relativamente rápida do 

escoamento à ocorrência da precipitação e, praticamente, a não realização de regularização 

interanual subterrânea (PBH do Rio Leça, 2000). 

Na bacia hidrográfica do rio Leça, a variabilidade temporal manifesta-se à escala interanual 

(com séries de anos seguidos secos ou húmidos) e à escala sazonal (com diferenças 

significativas entre os escoamentos dos meses de verão e de inverno). 

De acordo com o PBH do Rio Leça (2000) os escoamentos na bacia hidrográfica oscilam entre 

30 hm3 e 300 hm3, com um valor médio de 130 hm3/ano (Figura 15).  

 

 

Figura 15 - Escoamentos anuais gerados na área da bacia hidrográfica do rio Leça (1941/42 a 
1990/91) 

 

A variabilidade sazonal dos escoamentos acompanha genericamente a variabiliadde da 

precipitação, verificando-se que, no semestre seco, a região só “produz” cerca de 26 % do 

escoamento anual e o trimestre seco apenas cerca de 3,3 % (Figura 16). 
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Figura 16 - Variabilidade sazonal dos escoamentos na bacia hidrográfica do Leça 

 

De acordo com PGRH2 (2011), as disponibilidades hídricas em regime natural na bacia 

hidrográfica do Leça oscilam entre 68 e 164 hm3 (Tabela 18). As disponibilidades hídricas em 

regime natural correspondem às disponibilidades hídricas totais, uma vez que não existem 

transvases na bacia hidrográfica. 

Tabela 18 - Disponibilidades hídricas em regime natural, em ano húmido, médio e seco 

ANO SECO (hm3) ANO MÉDIO (hm3) ANO HÚMIDO (hm3) 

68,1 113,8 163,7 

 

De acordo com informação contida nos mapas do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Cávado, Ave e Leça, o escoamento anual médio encontra-se compreendido entre os 200 mm 

(em ano seco) e os 700 mm (ano húmido). Estes valores de escoamento encontram 

correspondência com valores médios de precipitação média anual compreendidos entre 800 e 

1500 mm, respetivamente, para anos secos e anos considerados como húmidos. 

6.3.5 INDICAÇÃO DA COTA DE MÁXIMA CHEIA 

A área de projeto não se encontra em zona de risco de inundação. O Mapa 23 do PGRH2 

(2011) exibe como zona de risco mais próxima, a associada ao rio Leça, junto da ponte de 

Moreira. 
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6.3.6 IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS USOS DA ÁGUA 

As necessidades hídricas para usos consumptivos na bacia do Leça oscilam entre os 8,668 

hm3/ano (em ano húmido) e os 15,165 hm3/ano (em ano seco). As necessidades hídricas 

associadas ao sector industrial cifram-se em 3,65 hm3/ano. 

No que respeita a usos não consumptivos, na área da bacia hidrográfica do rio Leça não se  

identificaram quaisquer locais classificados como águas balneares pela Portaria n.º 267/2010, 

de 16 de abril, nem tão pouco, locais (não classificados) utilizados como praias fluviais. 

De acordo com o PGRH2, na área da bacia hidrográfica do rio Leça não existem nem 

concessões de pesca desportiva nem unidades industriais de aquicultura. 

No que respeita a abastecimento público de água a partir de origens de água superficial, 

pesquisou-se o Plano de Gestão da Região Hidrográfica 2 (ano 2011), assim como a base de 

dados do INSAAR, referente ao ano de 2009, confirmando-se a inexistência de captações de 

águas superficiais destinadas à produção de água para consumo humano. 

A avaliação do balanço entre necessidades e disponibilidades de água, em ano médio, e para a 

bacia do Leça, é apresentada na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Resumo do balanço superficial, na bacia do rio Leça, em ano médio 

Escoamentos 
modificados pelos 
transvases (hm3) 

Retornos (hm3) 
Necessidades 

(hm3) 
Balanço (hm3) 

Taxa de 
utilização (%) 

113,8 14,6 11,9 116,5 9% 

6.3.7 IDENTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES SIGNIFICATIVAS SOBRE A(S) MASSA(S) DE ÁGUA 

Ao nível da sub-bacia hidrográfica do rio Leça (massa de água PT02LEC0138) identificam-se 

alguns tipos de atividades/usos do solo que, potencialmente podem provocar degradação da 

qualidade da água, quer por incidente (e.g. incorreto acondicionamento de substâncias 

perigosas) quer por acidente (e.g. acidente rodoviário com derrame de combustível). 

Assim, para além dos espaços florestais e silvo-pastoris (cerca de 17% em área, no ano de 

2007) que não geram contaminantes para o meio hídrico, coabitam na massa de água outros 

tipos de ocupação do território passíveis de induzirem contaminação das águas, dos quais se 

destacam (Figura 17): 

- Pontos de rejeição de águas residuais urbanas, após tratamento em ETAR’s (ETAR 

de Moreira e ETAR de Parada, ambas com tratamento secundário em 2009); 
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- Dois aterros (com índice de severidade 3)5; 

- Duas instalações PCIP (com índice de severidade 4) e três instalações SEVESO 

(com índice de severidade 5); 

- Duas indústrias fito-farmacêuticas (com índice de severidade 4), indústrias agro-

alimentares e indústrias transformadoras; 

- Postos de combustível (32 bombas de gasolina com índice de severidade 1); 

- Estradas nacionais; 

- Cemitérios. 

Para além das infraestruturas listadas, destaca-se a elevada densidade populacional da sub-

bacia e, correspondente probabilidade de ainda subsistirem descargas não controladas (e não 

tratadas) de efluentes para o meio hídrico recetor. 

 

 

5 O índice de severidade encontra-se compreendido entre 1 (menos danoso para o meio hídrico) e 5 (mais danoso para 

o meio hídrico). 
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Figura 17 - Potenciais focos de contaminação das águas na massa de água PT02LEC0138 
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6.3.8 IDENTIFICAÇÃO DA(S) MASSA(S) DE ÁGUA E CARATERIZAÇÃO DO ESTADO ECOLÓGICO E 

QUÍMICO DA(S) MESMA(S), INCLUINDO A AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR SE INSERIDA NUMA ZONA 

PROTEGIDA NOS TERMOS DA LEI DA ÁGUA 

No Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça 2016/2021 (PGRH2, 2015) 

o estado ecológico do troço do rio Leça mais próximo da área de projeto exibe a classificação 

de “Mau”. No que respeita ao seu estado químico, a classificação é de “Estado químico 

insuficiente”, resultando deste modo o estado global como “Inferior a bom”. 

Resultados analíticos representativos da qualidade da água do rio Leça (massa de água 

PT02LEC0138) 

Para a caraterização regional da situação de referência em termos de qualidade das águas 

superficiais consultou-se o SNIRH. A pesquisa efetuada na envolvente da área de projeto 

permitiu identificar como estações mais próximas e com dados actuais, as estações 06F/02 – 

Ponte Moreira e 06E/01 – Lomba/Foz Leça.  

Ainda que as suas representatividades não sejam inequívocas, consideram-se no presente 

estudo os dados relativos a estas duas estações de monitorização (Figura 18). 

Na Tabela 20, exibe-se as classificações da qualidade da água monitorizada na Ponte Moreira e 

os parâmetros responsáveis por tais classificações, para o período compreendido entre 1995 e 

2011 (série de 14 anos, uma vez que entre 2004 e 2006 a água não foi classificada). 
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Tabela 20 - Anuário da qualidade da água superficial na estação 06F/02 (Ponte Moreira) 

Ano Classificação Parâmetros responsáveis 

1995 E 
CBO5, Carência química de oxigénio (CQO), Fósforo (P), Fosfatos 

(P2O5), SST, Azoto amoniacal, Oxigénio dissolvido (sat.) e 
Oxidabilidade.  

1996 E 
Fósforo (P), Oxigénio dissolvido (sat.), Azoto amoniacal, Fosfatos 

(P2O5), CBO5, Oxidabilidade, CQO e SST.   

1997 E 
CBO5, Oxidabilidade, Azoto amoniacal, Fósforo (P), CQO, Oxigénio 

dissolvido (sat.), SST e Fosfatos (P2O5).  

1998 E 
Azoto amoniacal, CQO, Fósforo (P), Oxigénio dissolvido (sat.), 

Fosfatos (P2O5), CBO5 e Oxidabilidade.  

1999 E 
Fósforo (P), Azoto amoniacal, CBO5, Oxidabilidade, Fosfatos (P2O5) e 

Oxigénio dissolvido (sat.).  

2000 E Fósforo (P). 

2001 E Fósforo (P). 

2002 E Fósforo (P). 

2003 E Fósforo (P). 

2007 E Azoto amoniacal, Azoto Kjeldahl e Fosfatos (P2O5). 

2008 E Azoto amoniacal e Fosfatos (P2O5). 

2009 A - 

2010 E Fósforo (P) e CQO. 

2011 D CBO5, Oxidabilidade e CQO. 

Legenda 

 

C – Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 
piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio 
sem contacto direto; D – Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas 

para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma 
aleatória; E – Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

 

Uma análise sumária da Tabela 20 permite concluir que: 

- Não existe uma tendência consistente de melhoria ou degradação da qualidade da 

água ao longo da série de dados; 

- Predominam as classificações de “Muito Má” para a qualidade da água 

monitorizada; 

- Os principais parâmetros responsáveis por estas classificações são o fósforo (quer 

na forma de fósforo total quer na forma de fosfatos), o azoto amoniacal, a 

oxidabilidade, a carência química de oxigénio e a carência bioquímica de oxigénio. 

Para corroborar a classificação da qualidade das águas superficiais da região, nomeadamente 

as águas do rio Leça, exibem-se na Tabela 21 e na Tabela 22 amplitudes de concentrações de 
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alguns dos parâmetros monitorizados quer na estação 06F/02 – Ponte Moreira6 (a montante do 

projeto) quer na estação 06E/01 – Lomba/Foz Leça (a jusante do projeto). Os resultados 

analíticos são confrontados com os valores normativos VMR e VMA constantes no Anexo XXI 

(Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais) e no Anexo XVI 

(Qualidade das águas destinadas à rega) do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. 

 

 

Figura 18 - Estações de amostragem da rede de qualidade das águas superficiais, mais 
próximas da área de projeto 

 

 

6 Por uma questão de maior representatividade temporal, consideraram-se apenas dados a partir do ano 2000. 
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Tabela 21 - Estatísticas de parâmetros monitorizados na estação Ponte Moreira (06F/02), 
confrontadas com valores normativos do Anexo XXI do DL 236/98. 

Parâmetro 
N 
(#) 

Mínimo Máximo 

Anexo XVI (DL 
236/98) 

Anexo 
XXI (DL 
236/98) 

VMR VMA VMA 

Arsénio total (mg/L) 22 < 0,0002 0,002 0,10 10 0,1 

Azoto amoniacal (mg/L 
NH4) 

16 0,62 
24,57 - - - 

Azoto total (mg/L N) 17 0,5 57,7 - - - 

CBO5 (mg/L) 21 < 2 15,4 - - 5 

CQO (mg/L) 9 13 82 - - - 

Chumbo total (mg/L) 22 < 0,002 0,014 5 20 0,05 

Cianeto (mg/L) 22 < 0,001 0,018 - - 0,05 

 22 < 1,3 2,7 50 10000 - 

Cobre total (mg/L) 22 < 0,01 0,06 0,20 5,0 0,1 

Condutividade 
eléctrica a 20ºC 

 
18 161 850 - - - 

Crómio total (mg/L) 22 < 0,0004 0,004 0,10 20 0,05 

Cádmio total (mg/L) 22 < 0,0001 0,0028 0,01 0,05 0,01 

Fósforo total (mg/L) 35 < 0,02 4,3 - - 1 

Mercúrio Total (mg/L) 22 - < 0,0001 - - 0,001 

Nitrato total (mg/L) 21 2,5 23,2 50 - - 

Níquel (mg/L) 22 < 0,002 0,015 0,5 2,0 0,05 

Ortofosfato total (mg/L) 7 0,38 8,13 - - 1* 

Oxigénio dissolvido 
(mg/L) 

27 3,0 8,6 - - - 

Oxigénio dissolvido  
(% saturação) 

3 57 74 - - 50 

pH (unidade de pH) 35 6,8 8,0 
6,5 – 
8,4 

4,5 – 9,0 5,0 – 9,0 

SST (mg/L) 17 7,3 33,6 60 - - 

Zinco total (mg/L) 23 < 0,01 0,16 2,0 10 0,5 

*Fósforo total. 

 

Tabela 22 - Estatísticas de parâmetros monitorizados na estação Lomba – Foz Leça (06E/01), 
confrontadas com valores normativos do Anexo XXI do DL 236/98. 

Parâmetro 
N 
(#) 

Mínimo Máximo 

Anexo XVI (DL 
236/98) 

Anexo XXI 
(DL 236/98) 

VMR VMA VMA 

Azoto amoniacal 
(mg/L NH4) 

3 5,4 
11 - - - 

Azoto total (mg/L N) 4 7,3 > 13 - - - 

CBO5 (mg/L) 4 3,8 7,2 - - 5 

Condutividade 
eléctrica a 20ºC 

(S/cm) 

3 310 376 - - - 

Fósforo total (mg/L) 4 0,5 1,4 - - 1 

Nitrato total (mg/L) 4 18 24 50 - - 

Níquel dissolvido 

(g/L) 
5 < 2 12 500 2000 50* 

Oxigénio dissolvido 
(mg/L) 

9 6,1 9,7 - - - 

Oxigénio dissolvido  
(% saturação) 

1 - 68 - - 50 

pH (unidade de pH) 21 7,0 8,2 
6,5 – 
8,4 

4,5 – 
9,0 

5,0 – 9,0 

SST (mg/L) 3 4,4 8,8 60 - - 

* Níquel total. 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

66 

 

De uma análise sumária da Tabela 21 e da Tabela 22, destaca-se: 

- A enorme variabilidade temporal (situação típica em águas superficiais) dos 

parâmetros considerados (ex. o valor máximo de azoto amoniacal na estação Ponte 

Moreira é 40 vezes superior ao valor mínimo registado; a concentração máxima de 

fósforo total é 215 vezes superior à concentração mínima observada); 

- A contaminação de origem orgânica, da água do rio Leça por compostos azotados e 

fosfatados. Em 37% das amostragens foi excedido o VMA (considerando o Anexo 

XXI do Decreto-Lei nº236/98) no que respeita ao fósforo total; 

- A ausência de situações de transgressão (na estação de monitorização Ponte 

Moreira) dos valores normativos para os parâmetros arsénio, chumbo, cianetos, 

cobalto, cobre, cádmio, mercúrio, nitrato, níquel e zinco. 

O caso particular dos elementos químicos cobre e níquel 

De acordo com os dados analíticos do efluente bruto da MOLD-TECH PORTUGAL, datados de 

2007, as concentrações em cobre e níquel são significativamente superiores às concentrações 

naturais nas águas superficiais e/ou subterrâneas.  

Com vista à definição da situação de referência na bacia hidrográfica no que respeita à 

concentração destes elementos no meio hídrico superficial, pesquisou-se no SNIRH estações 

de qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Leça que contemplassem nas 

suas baterias de parâmetros, os parâmetros cobre e níquel.  

Quatro estações de monitorização (Alfena, Ponte Pedra, Ponte Rio Leça e, Reguenga) 

devolveram valores de cobre, sendo que a concentração máxima observada foi de 0,02 mg/L 

(na estação Alfena). 

Três estações de monitorização (Lamelas, Ponte Pedra e, Ribeira de Leandro) devolveram 

Ponte Pedra). 

Âmbito local 

Para a caraterização a nível local da situação de referência em termos de qualidade das águas 

superficiais realizaram-se, no dia 12 de janeiro de 2016, inspeções visuais e monitorização de 

alguns parâmetros expeditos (Condutividade eléctrica, pH e temperatura da água) em dois 

locais, correspondentes a linhas de água, afluentes da margem direita do rio Leça (Figura 18). 

Os resultados das medições in situ encontram-se na Tabela 23. 
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Tabela 23 - Parâmetros monitorizados in situ em águas superficiais 

Local CE ( S/CM) PH Aparência Cheiro 

SUP2 (RIBEIRA PRÓXIMA DA ÁREA DE PROJETO) 342 (14,7ºC) 6,5 (14,2ºC) Límpida Inodora 

SUP3 (RIBEIRA IMEDIATAMENTE A JUSANTE DO 

PROJETO) 
393 (13,8ºC) 7,1 (13,4ºC) Límpida Inodora 

 

Estes resultados, ainda que com um número bastante reduzido de parâmetros e 

correspondendo a uma única amostragem, não sugerem existência de contaminação físico-

química significativa. 

6.3.9 IDENTIFICAÇÃO, CARATERIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS 

EXISTENTES 

Não se contabilizaram na bacia do Leça quaisquer aproveitamentos hidroelétricos (AH) em 

exploração. De acordo com a bibliografia consultada, o AH Santa Cruz do Bispo, previsto no 

PGRH2 de 2011, não se concretizou. 

6.3.10 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Não são de esperar alterações da situação caraterizada. 

6.4 QUALIDADE DO AR 

6.4.1 INTRODUÇÃO 

Para a caraterização da Qualidade do Ar foram identificados, na envolvente mais próxima da 

MOLD-TECH PORTUGAL, os recetores sensíveis, bem como as principais fontes de emissão 

de poluentes para a atmosfera. A caraterização da qualidade do ar foi realizada numa 

perspetiva regional, tendo por base a base de dados on-line sobre qualidade do ar (QualAr) da 

APA. 

Na análise realizada foram considerados os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, que 

estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/50/CE, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, de 15 de dezembro, 

relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos no ar ambiente. 
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6.4.2 CARATERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAIS EXCEDÊNCIAS AOS 

VALORES LIMITE 

A caraterização da qualidade do ar realizou-se por recurso à Base da Dados On-line sobre 

Qualidade do Ar (QualAr) criada pela APA no âmbito do sistema de monitorização de qualidade 

do ar. Esta base de dados é construída a partir das informações recolhidas nas várias estações 

de medição que constituem a rede nacional de monitorização da qualidade do ar, e inclui os 

resultados das medições, as excedências aos valores estabelecidos pela legislação nacional e 

o índice da qualidade do ar (IQAr). 

No âmbito desta base de dados, os dados de todo o território nacional são agrupados por zonas 

(Z) e aglomerações (A). A definição de zona é uma “área geográfica de caraterísticas 

homogéneas em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional" e a de 

aglomeração é uma “zona caraterizada por um número de habitantes superior a 250000 ou em 

que a população seja igual ou fique aquém de tal número de habitantes, desde que não inferior 

a 50000, sendo a densidade populacional superior a 500 hab/km2”. Portugal é composto por 12 

zonas e 13 aglomerações. 

No concelho da Maia existem duas estações de qualidade do ar: “VN Telha-Maia”, que 

relativamente ao tipo de poluentes constitui uma estação do tipo “Fundo”, ou seja que não se 

encontra sob a influência direta de vias de tráfego ou de qualquer fonte próxima de poluição, 

permitindo por isso conhecer a exposição média da população aos fenómenos de poluição de 

fundo; e “D. Manuel II-Vermoim”, que constitui uma estação do tipo “Tráfego”, o que indica que 

se situa na proximidade de uma via de tráfego intenso (neste caso a Avenida Dom Manuel II e a 

autoestrada A41) permitindo por isso avaliar o risco máximo de exposição da população às 

emissões do tráfego automóvel. As estações “VN Telha-Maia” e “D. Manuel II-Vermoim” situam-

se, respetivamente, a cerca de 3 km para norte e 6 km para este da área onde se insere o 

projeto em estudo. Estas estações fazem parte de um aglomerado de 13 estações que 

representam o Aglomerado Porto Litoral (Figura 29). 
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Figura 39 - Representação da aglomeração de Porto Litoral com a localização das estações de 

monitorização 

 

O IQAr consiste numa classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar, 

desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das aglomerações existentes 

no país, mas também de algumas áreas industriais e cidades. O índice de uma determinada 

área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as 

estações da rede dessa área. Os poluentes considerados para o cálculo do índice são cinco: 

enxofre e dióxido de azoto. O índice varia de Muito Bom a Mau. Na Figura 40 são apresentados 

os dados do IQAr relativos ao último ano disponível (2014), referentes à Aglomeração Porto 

Litoral. 

 

Figura 40 - Histórico do IQAr para a Aglomeração de Porto Litoral para o ano de 2014 

 

Sem escala 
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Os dados apresentados mostram que na Aglomeração de Porto Litoral a maior parte dos dias 

apresenta historicamente um índice de qualidade do ar “bom”. As partículas e o ozono são 

genericamente os poluentes responsáveis pelos índices “médio” e “fraco”. 

Foi também efetuada uma avaliação individualizada dos dados recolhidos na estação de “VN 

Telha-Maia” , dado ser a estação de fundo mais próxima da zona onde se situa a MOLD-TECH 

PORTUGAL. Esta estação encontra-se em funcionamento desde 1998, monitorizando 

atualmente os poluentes dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de azoto, partículas 

com diâmetro médio inferior a 10 μm e ozono. A análise dos dados disponíveis para o ano de 

2014 permitiu verificar que não houve situações de ultrapassagem do valor limite estabelecido, 

em termos de concentrações dos poluentes monitorizados. Por este motivo, e tendo em conta 

as caraterísticas do projeto descritas na secção 5, não foi considerado pertinente a simulação 

dos níveis de poluentes na atmosfera. 

6.4.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RECETORES SENSÍVEIS E FONTES POLUIDORAS 

Identificam-se como recetores sensíveis mais próximos as habitações localizadas na envolvente 

da instalação, as quais são identificadas no Anexo B. 

Como fontes poluidoras da envolvente destacam-se as várias redes viárias dispersas pela 

envolvente da MOLD-TECH PORTUGAL, o aeroporto e algumas unidades fabris, conforme já 

descrito na secção 6.3.7, designadamente: 

- Duas instalações PCIP (com índice de severidade 4) e três instalações SEVESO 

(com índice de severidade 5); 

- Duas indústrias fito-farmacêuticas (com índice de severidade 4), indústrias agro-

alimentares e indústrias transformadoras; 

- Postos de combustível (32 bombas de gasolina com índice de severidade 1). 

Para além das fontes acima identificadas, são de considerar as fontes fixas da MOLD-TECH 

PORTUGAL já existentes, conforme listado na secção 5.5.8. 

6.4.4 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Quanto à qualidade do ar no local de implantação da MOLD-TECH PORTUGAL, é de esperar 

que se verifiquem melhorias em resultado da implementação do “Programa de Execução do 

Plano de Melhoria da Qualidade do Ar da Região Norte”, celebrado com a CCDR-N (Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte) em 2008. Este programa tem como 

principal objetivo implementar medidas com vista à redução das emissões de partículas para a 

atmosfera. Não se prevêem alterações significativas ao nível do clima ou das fontes de poluição 

na envolvente. 
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6.5 AMBIENTE SONORO  

6.5.1 INTRODUÇÃO 

A caraterização da situação de referência ao nível do descritor Ambiente Sonoro assenta na 

análise do ambiente sonoro actual na área de influência do empreendimento através da 

realização de amostragens dos níveis sonoros de ruído ambiente, em pontos julgados 

pertinentes, e modelação acústica 3D, por recurso ao software Cadna A. 

6.5.2 DISPOSIÇÕES LEGAIS 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido 

contemplada na Lei de Bases do Ambiente, de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar 

a saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e retificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, de 1 de agosto, e estabelece o seguinte nos seus Artigos 3.º, 11.º, 13.º, 14.º e 15.º. 

6.5.3 CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 

A MOLD-TECH PORTUGAL localiza-se no concelho da Maia, e de acordo com a “Planta de 

Ordenamento: Qualificação do Solo 1.0” do respetivo Plano Diretor Municipal, insere-se (tal 

como alguns dos recetores sensíveis envolventes) em solo classificado como Área Industrial e 

Armazenamento. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Maia, o concelho possui 

Classificação Acústica, aprovada no âmbito do respetivo Plano Diretor Municipal (PDM), e 

constante na respetiva “Planta de Condicionantes: Zonamento Acústico 2.1”. 

Na Figura 19 apresenta-se um extrato da referida planta de zonamento acústico, onde é 

possível constatar que a MOLD-TECH PORTUGAL, por se inserir em área industrial, não se 

encontra integrada em zona classificada, ou seja não sendo sensível ao ruído, não tem limites 

sem limites legais a verificar. Na envolvente localizam-se recetores sensíveis não integrados em 

zona classificada (por se inserirem em área industrial) e classificados como Zona Sensível. 

Os recetores sensíveis isolados não integrados nas zonas classificadas, por estarem 

localizados fora dos perímetros urbanos, e por estarem em espaço classificado como área 

industrial, face aos usos existentes na sua imediata envolvente (tipo industrial), de acordo com o 

expresso no nº2 do Artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, para efeitos de aplicação dos 

correspondentes valores limite a verificar são equiparados a Zona Mista. 
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Figura 19 - Extrato do Zonamento com a Classificação Acústica da envolvente da MOLD-TECH 
PORTUGAL  

 

Neste contexto os limites legais a verificar junto dos recetores sensíveis (artigo 11º, do RGR) 

são: 

 Recetores sensíveis localizados em Zona Sensível: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A); 

 Recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 

localizados na área industrial, face aos usos equiparam-se, neste caso, a Zona Mista 

(n.º 2 do artigo 11º do Decreto-lei n.º 9/2007): Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, as atividades ruidosas 

permanentes, que não infraestruturas de transporte, localizadas na envolvente das zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão ainda sujeitas, de 

acordo com o Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, ao cumprimento do Critério 

de Incomodidade: 

 Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D. 

 Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D. 
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 Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D. 

Sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-

Lei n.º 9/2007). 

6.5.4 AMBIENTE SONORO ATUAL 

A caraterização do ambiente sonoro atual foi efetuada nos três períodos de referência [período 

diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os recetores atualmente 

existentes localizados na área de potencial influência acústica do projeto, e que se enquadrem 

no determinado na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, que define como “Recetor sensível” 

todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou espaço de lazer, com utilização humana. 

A caraterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas in situ, 

levadas a cabo por Laboratório de Acústica acreditado, segundo a norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação (ver - Relatório de Medições Acreditado). 

Foram avaliados 4 pontos de medição de ruído, Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3 que pretendem 

caracterizar o ambiente sonoro junto dos conjuntos de recetores sensíveis identificados e 

potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, e o Ponto 4 com o objetivo de caraterizar a 

emissão sonora da MOLD-TECH PORTUGAL. 

Na Figura 20 apresentam-se a localização dos pontos de medição. 

 

Figura 20 –Localização do projeto e dos pontos de medição 
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Em suma, os resultados obtidos nas medições realizadas de 15 a 17 de dezembro de 2015 

apresentam-se em seguida: 

Ponto 1 – A norte da MOLD-TECH PORTUGAL, coordenadas 41°14'11.30"N; 8°39'48.04"W: 

Habitações unifamiliares e plurifamiliares na proximidade, localizadas a aproximadamente 60 

metros da área de estudo, concomitantes com comércio, e várias edificações com atividade 

industrial, comercial e armazenagem. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local e tráfego aéreo. 

Classificação Acústica: Recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, 

por estarem localizados na área industrial, equiparados a Zona Mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 55 dB(A) ; Le ≈ 52 dB(A); Ln ≈ 50 dB(A); Lden ≈ 58 dB(A). 

  

Figura 21 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 1 

 

Ponto 2 – Recetores sensíveis localizados a este; coordenadas 41°14'9.49"N; 8°39'44.76"W: 

Habitações unifamiliares concomitantes com comércio e restauração, localizadas a 

aproximadamente 65 metros da área de estudo, localizadas a proximidade de várias edificações 

com atividade industrial, comercial e armazenagem. 

Habitações unifamiliares localizadas junto à Área Industrial, na proximidade de atividade 

industrial, comercial e armazenagem, classificadas como Zona Sensível. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da Rua da Estrada e tráfego aéreo. 

Classificação Acústica: Recetores sensíveis isolados, com uso misto afeto a restauração e 

comércio, e não integrados em zonas classificadas por estarem localizados na área industrial, 

equiparados a Zona Mista. Recetores sensíveis localizados em zona classificada como Zona 

Sensível. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 57 dB(A); Le ≈ 53 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A). 
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Figura 22 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 2 

 

Ponto 3 – Hotel OPO Hotel Aeroporto localizado a oeste, coordenadas 41°14'5.92"N; 

8°39'55.41"W: 

Hotel OPO Hotel Aeroporto localizado em área industrial, a aproximadamente 130 metros da 

área de intervenção do projeto, próximo de edificações com atividade industrial, comercial e 

armazenagem. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário e tráfego aéreo. 

Classificação Acústica: Recetor sensível isolado não integrado em zonas classificadas, por 

estar localizado na área industrial, equiparado a Zona Mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 55 dB(A) ; Le ≈ 52 dB(A); Ln ≈ 50 dB(A); Lden ≈ 58 dB(A). 

  

Figura 23 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 3 

 

Ponto 4 – Caraterização da emissão sonora para o exterior da MOLD-TECH PORTUGAL (ruído 

dos ventiladores/extratores da unidade industrial), coordenadas 41°14'9.88"N; 8°39'48.95"W: 

Este ponto de medição, localizado junto aos ventiladores/ extratores da unidade industrial teve 
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por objetivo caracterizar a respetiva emissão sonora para o exterior, e não existem recetores 

sensíveis na imediata proximidade. 

Fontes de ruído significativas: Ventiladores/ extratores do edifício existente destinado a 

atividade industrial e armazenagem e ventiladores/ extratores do edifício destinado a atividade 

industrial, armazenagem e serviços. 

Classificação Acústica: Área Industrial não classificada por não possuir usos sensíveis ao 

ruído, ou seja no âmbito do RGR não tem limites legais a verificar. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 61 dB(A) ; Le ≈ 61 dB(A); Ln ≈ 61 dB(A); Lden ≈ 67 dB(A). 

  

Figura 24 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 4 

 

De acordo com os resultados obtidos nas medições in situ, o ambiente sonoro dos recetores 

localizados na envolvente área de intervenção da MOLD-TECH PORTUGAL, caracterizados 

pelos pontos de medição Ponto 1 a Ponto 3, cumpre os limites legais (artigo 11.º do DL 9/2007), 

associados a recetores sensíveis (localizados no interior da área industrial e não classificados) 

equiparados a Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Relativamente aos recetores localizados na proximidade, localizados em zona sensível, 

caraterizados pelo ponto de medição Ponto 2, o ambiente sonoro não cumpre os respetivos 

limites legais [Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)], essencialmente devido ao ruído do tráfego 

rodoviário da Rua da Estrada (piso do tipo calçada grosseira). 

Relativamente ao ponto de medição Ponto 4, teve por objetivo caraterizar a emissão sonora dos 

ventiladores/extratores da MOLD-TECH PORTUGAL, que são as únicas fontes sonoras 

significativas da referida unidade para o exterior, nomeadamente no edifício norte. Neste 

contexto, inserindo-se a Mold-Tech em área industrial (sem classificação) e não se 

enquadrando no definido para recetor sensível, nos termos do RGR não tem limites legais a 

verificar. 

Na Figura 25 e Figura 26 apresenta-se um extrato dos Mapas de Ruido do concelho da Maia, 
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elaborados no âmbito da revisão do PDM para os indicadores diurno e noturno. 

 

Figura 25 – Extrato do Mapa de Ruido para o Período Diurno do concelho da Maia (PDM) e 
localização da MOLD-TECH PORTUGAL 
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Figura 26 – Extrato do Mapa de Ruido para o Período Noturno do concelho da Maia (PDM) e 
localização da MOLD-TECH PORTUGAL 

 

De acordo com os extratos dos Mapas de Ruído do Concelho da Maia, apresentados 

anteriormente, é possível verificar que na envolvente da MOLD-TECH PORTUGAL os níveis de 

ruído para os indicadores diurno e noturno vão de encontro aos resultados obtidos nas 

medições, sendo as principais fontes sonoras o tráfego rodoviários. Na envolvente da zona em 

avaliação os níveis sonoros apresentam-se compatíveis com os limites legais de zona mista, 

mas na área classificada como zona sensível apresentam padrões ligeiramente superiores aos 

respetivos limites legais. 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

 Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A). 

 Moderadamente Perturbado: 55 dB(A) ≤ Lden ≤ 65 dB(A). 

 Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 

Verifica-se que na envolvente da área de intervenção em análise (caraterizada pelos pontos de 

medição Pontos 1, 2 e 3) o ambiente sonoro atual é moderadamente perturbado, sendo as 

principais fontes de ruído: o tráfego rodoviário local e o tráfego aéreo associado ao Aeroporto de 
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Pedras Rubras que se localiza na proximidade, ainda que pontualmente sejam percetíveis 

ruídos característicos da Área Industrial, onde se insere a unidade em análise. 

6.5.5 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está 

relacionada com as suas caraterísticas atuais e futuras de ocupação e uso do solo, que no 

presente caso se encontra vocacionado, na Planta de Ordenamento: Qualificação do Solo do 

PDM da Maia, como Área Industrial e Armazenamento, sendo pois previsível que a futura 

ocupação dos lotes circundantes à MOLD-TECH PORTUGAL, venham a evoluir para ocupação 

não sensível ao ruído. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual, ao longo dos anos, para o 

cenário de não implementação do projeto em análise, em virtude de existir um infindo número 

de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído existentes, e de um infindo número de 

outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro dos 

locais, e ainda que possa vir a existir o desenvolvimento de industrias na envolvente, afigura-se 

adequado admitir – na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção 

das populações (patente no Decreto-lei 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o novo 

Regulamento Geral do Ruído, e no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de julho, relativo à 

transposição da Diretiva Europeia de avaliação e gestão de ruído ambiente) – que os níveis 

sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes alterações, 

ou seja, o ambiente sonoro associado à Opção Zero, deverá assumir no futuro valores 

semelhantes aos atuais. 

6.6 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.6.1 INTRODUÇÃO 

Para efeitos da caraterização dos aspetos ecológicos (fauna e flora) tem-se em consideração 

toda a área onde se localiza a unidade industrial da MOLD-TECH PORTUGAL e área 

imediatamente envolvente, avaliando os impactes que possam resultar nas espécies de flora e 

fauna existentes nas áreas verdes circundantes, na fase de exploração e potencial desativação. 

A MOLD-TECH PORTUGAL apresenta áreas cobertas e impermeabilizadas, áreas não 

cobertas e não  impermeabilizadas, e áreas não cobertas e impermeabilizadas. Para o presente 

estudo foram consideradas as áreas verdes dentro dos limites do recinto da unidade industrial e 

onde se prevê virem a ser exercidos os principais impactes em análise no presente relatório. 

Estas áreas são caracterizadas por espécies vegetais ruderais, típicas de ambientes 

perturbados em tecido urbano e/ou industrial, estando presentes plantas de porte herbáceo e 

arbustivo, autóctones e exóticas (Figura 27). 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

80 

 

Figura 27 - Aspeto da área de estudo, constituída essencialmente por espécies herbáceas e arbustivas, 
autóctones e exóticas 

6.6.2 BIOCLIMATOLOGIA E BIOGEOGRAFIA 

A organização florística de um local condiciona a composição dos diversos tipos de habitat e as 

relações que se estabelecem entre a flora e a fauna. De acordo com as divisões aceites em 

biogeografia (Godinho-Ferreira, Azevedo & Rego, 2005), a área de estudo enquadra-se em:  

Região: Eurossiberiana 

Sub-região: Atlântica-Medioeuropeia 

  Superprovíncia: Atlântica 

   Província: Cantabro-Atlântica 

    Subprovíncia: Galaico-Asturiana 

     Setor: Galaico-Português 

      Subsetor: Miniense 

       Superdistrito: Miniense Litoral 

Pese embora a área de estudo estar integrada no Superdistrito Miniense Litoral, insere-se 

também numa paisagem profundamente alterada, caracterizada por várias unidades fabris e 

terrenos incultos, não apresentando habitats de valor ecológico assinalável, nem planos de 

ordenamento de território que careçam especial atenção. As caraterísticas bioclimatológicas 
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que se fazem sentir ao nível local não permitem a formação de composições florísticas 

relevantes para a conservação. 

6.6.3 CARACTERIZAÇÃO DA FLORA E HABITATS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

6.6.3.1 METODOLOGIA 

O levantamento das espécies passíveis de ser afetadas por impactes resultantes da exploração 

do projeto a que se submete o presente estudo, visam consonar os módulos de preenchimento 

obrigatório constantes no Anexo I da Portaria nº. 399/2015 de 5 de novembro. Para a 

inventariação da vegetação presente na área de estudo considerou-se a área verde no interior 

dos limites da unidade industrial onde os impactes do projeto poderão ser diretamente 

exercidos. Procedeu-se à identificação das diferentes espécies de flora, com recurso a 

fotografia e recolha de diferentes exemplares florísticos para posterior identificação em 

laboratório, recorrendo a bibliografia especializada.  

A nomenclatura dos taxa referentes à flora encontra-se de acordo com a Flora Ibérica 

(Castroviejo et al., 1986-2012). Os nomes comuns usados neste relatório são os constantes nos 

portais Flora-On (Flora de Portugal Interativa, 2014) e Flora Digital de Portugal (Jardim Botânico 

da UTAD, 2015). 

De forma a garantir a consecução dos objetivos delineados, nomeadamente no que diz respeito 

à identificação de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em 

Perigo de Extinção) e identificar a ocorrência de espécies constantes da Directiva 92/43/CEE - 

Directiva Habitats, foi realizada uma visita ao local no dia 4 de dezembro de 2015.  

6.6.3.2 CARATERIZAÇÃO DO COBERTO VEGETAL E VALORES FLORÍSTICOS 

A visita à área de estudo permitiu a elaboração de uma listagem completa das espécies 

encontradas. A fim de conhecer a abundância relativa das diferentes espécies identificadas 

procedeu-se também à estimativa do número de exemplares pertencentes a cada taxa, 

recorrendo a uma análise qualitativa. Para o devido efeito consideraram-se as seguintes 

classificações:  

1) Pouco Abundante (entre 1 a 20 exemplares);  

2) Abundante (21 a 100 exemplares);  

3) Muito Abundante (mais de 100 exemplares).  

Para toda a área de estudo, identificaram-se 30 espécies vegetais diferentes. Não foram 

identificadas espécies RELAPE que careçam especial atenção. Não foi identificada nenhuma 

espécie protegida por lei (constante na Diretiva Habitats). A maioria das espécies são típicas de 

ambientes ruderais, expostos a forte perturbação, estando presentes espécies herbáceas e 
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arbustivas, autóctones e exóticas. Foi identificada uma espécie com caráter invasor, passível de 

causar impactes ambientais e económicos negativos no ambiente em volta do qual se 

encontram (Plantas Invasoras em Portugal, 2013a). A listagem completa das espécies vegetais 

identificadas no local apresenta-se na Tabela 1, onde se incluí ainda o respetivo nome comum, 

a sua proveniência e a sua abundância relativa no local, bem como a apresentação do caráter 

invasor, quando aplicável. Os resultados estão condensados na Tabela 24, incluindo o respetivo 

nome comum, a sua distribuição e a sua abundância relativa no local, bem como a 

apresentação do estatuto RELAPE e caráter invasor, quando aplicável.  

Tabela 24 - Lista de espécies registadas de flora 

Nome Científico Nome Comum Proveniência (1) Abundância(2) 

Amaranthus sp. ID(3) ID(3) 1 

Aster squamatus Estrela-comum Exo 2 

Calystegia sepium Campainhas-brancas Auto 1 

Chenopodium murale Farinheira Auto 1 

Cirsium filipendulum ID(3) Auto 1 

Cirsium vulgare Cardo-roxo Auto 1 

Convolvulus arvensis Corriola Auto 1 

Cortaderia selloana** Erva-das-pampas Exo 1 

Dactylis glomerata Pé-de-galo Auto 1 

Datura stramonium Castanheiro-do-diabo Exo 2 

Daucus carota Cenoura-brava Auto 1 

Dittrichia viscosa Tágueda Auto 2 

Echinochloa crus-galli Meã Exo 1 

Euphorbia sp. ID(3) Auto 1 

Geranium molle Bico-de-pomba Auto 2 

Geranium purpureum Erva-de-São-Roberto Auto 3 

Gnaphalium uliginosum Gnafa-cinzenta Auto 1 

Hydrocotyle vulgaris Trevão Auto 1 

Hypocaeris radicata Leituga Auto 2 

Lathyrus sp. ID(3) Auto 3 

Leontodon taraxacoides Leituga-dos-montes Auto 2 

Mentha suaveolens Hortelã-brava Auto 1 

Rubus sp. ID(3) ID(3) 1 
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Nome Científico Nome Comum Proveniência (1) Abundância(2) 

Rumex obtusifolius Coenha Auto 1 

Solanum nigrum Erva-moira Auto 3 

Sonchus oleraceus Serralha Auto 1 

Stachys arvensis Rabo-de-raposa Auto 2 

Trifolium micranthum Trevo Auto 3 

Trifolium repens Trevo-branco Auto 3 

Ulex europaeus Tojo-arnal Auto 1 

(1) Autóctone – Auto; Exótica – Exo 

(2) 1 - Reduzida, até 20 exemplares; 2 – Média, 21 a 100 exemplares; 3 – Elevada, mais de 100 exemplares. 

(3) Impossível identificar a espécie e sua distribuição. 

** – Espécie Invasora. 

6.6.3.3 HABITATS NATURAIS E SUA CARTOGRAFIA 

Dado tratar-se de uma área verde localizada no interior de uma unidade industrial, onde 

predominam espécies ruderais típicas de ambientes fortemente perturbados e não afeta às 

condições bioclimáticas da região, não foram detetados habitats naturais prioritários para a 

conservação (constantes na Diretiva Habitats – Rede Natura 2000). 

6.6.4 CARATERIZAÇÃO DA FAUNA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

6.6.4.1 METODOLOGIA 

A catalogação das espécies passíveis de ser afetadas por impactes resultantes da exploração 

do projeto a que se submete o presente estudo, visam consonar os módulos de preenchimento 

obrigatório constantes no Anexo I da Portaria nº. 399/2015 de 5 de novembro. O levantamento 

das comunidades faunísticas na área de estudo visou ainda dar resposta aos seguintes 

objetivos: 

1) identificar espécies com estatutos de conservação associados; 

2) identificar a ocorrência de espécies constantes do Anexo I da Directiva 79/409/CEE – 

Directiva Aves ou da Directiva 92/43/CEE – Directiva Habitats, ambas transpostas para o 

quadro legal nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril; identificar espécies protegidas 

pela Convenção de Bona – ratificada pelo Decreto-Lei nº103/80 de 11 de outubro – e pela 

Convenção de Berna – publicado pelo Decreto nº 95/81, de 23 de julho e regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 316/89, 22 de setembro; 

3) identificar endemismos ibéricos, pela importância conservacionista que detêm. 

Procedeu-se à identificação de espécies de fauna por observação direta dos exemplares que 

ocorrem no local, tendo sido realizada uma visita ao local no dia 04 de dezembro de 2015. Os 
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nomes científicos e comuns das espécies usados no presente relatório, bem como os seus 

estatutos de conservação, têm por base o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

et al., 2005).  

A fim de conhecer a abundância relativa das diferentes espécies identificadas, procedeu-se 

também à estimativa do número de exemplares pertencentes a cada taxa, recorrendo a uma 

análise qualitativa. Para o efeito consideraram-se as seguintes classificações:  

1) pouco abundante (entre 1 a 20 exemplares);  

2) abundante (21 a 100 exemplares);  

3) muito Abundante (mais de 100 exemplares). 

6.6.4.2 CARATERIZAÇÃO DA FAUNA E VALORES FAUNÍSTICOS 

A visita à área de estudo permitiu a elaboração de uma listagem de espécies completa das 

espécies encontradas. Todos os exemplares detetados são autóctones de Portugal Continental. 

6.6.4.3 MAMOFAUNA 

Não foram detetados taxa pertencentes à classe Mammalia durante a visita ao local. Locais 

como esta unidade industrial, fortemente perturbados e onde predominam paisagens com 

espécies vegetais ruderais, com reduzida conectividade entre parcelas, não constituem habitat 

ideal para espécies de mamíferos selvagens. 

6.6.4.4 AVIFAUNA 

Não foram detetadas espécies raras ou com estatuto de conservação ameaçado (Tabela 2). No 

dia da visita foi identificado apenas uma espécie (Rabirruivo-preto - Phoenicurus ochruros). A 

espécie identificada não se encontra protegida pela Convenção de Berna ou pela Convenção de 

Bona. No entanto, salienta-se o facto de que nestes locais, pese embora a forte perturbação a 

que estão sujeitos, ocorrem frequentemente espécies de aves habituadas à pressão 

antropogénica e a ambientes perturbados – são exemplos o Pardal-comum (Passer 

domesticus); a Rola-brava (Streptopelia turtur); e o Pombo-das-rochas (Columbia livia). 

6.6.4.5 HERPETOFAUNA 

Foi detetado apenas um taxa de Herpetofauna, pertencente à Classe Reptilia – a Lagartixa-de-

Bocage (Podarcis bocagei), endémica da Península Ibérica e que, por essa razão, detém um 

interesse conservacionista elevado, por se cingir apenas ao quadrante norte do território 

nacional. Apresenta estatuto de conservação Quase Ameaçado e está protegida pelo Anexo III 

da Convenção de Berna.  
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6.6.4.6 ICTIOFAUNA 

A área de estudo não engloba nenhum curso de água permanente ou temporário, pelo que não 

foram detetados espécies de peixes. Não existem na proximidade fontes de água (rios, lagoas, 

lagos, charcos, etc.) que possam inferir a existência de espécies piscícolas com interesse para 

a conservação e que devessem ser considerados para efeitos do presente relatório.  

6.6.4.7 INVERTEBRADOS 

Não foram detetadas espécies de invertebrados à data da visita ao local. Para esse facto 

contribuiu a época do ano em que a visita foi realizada; pois apesar de ambientes perturbados e 

urbanizados constituírem locais de refúgio para muitas espécies de invertebrados, 

principalmente pertencentes às ordens Araneae, Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera e 

Orthoptera, em épocas de clima menos favorável (temperaturas frias e regimes de pluviosidade 

intensa), estas espécies tendem a apresentar menor atividade. Muitas delas completam o seu 

ciclo de vida antes da chegada da época fria, pelo que só são possíveis de ser detetadas em 

épocas favoráveis. 

6.6.5 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Na área de estudo foram detetadas algumas espécies autóctones e exóticas. Caso o projeto 

não avançasse, seria expectável uma sucessão ecológica dita normal. Possivelmente, a área de 

estudo, atualmente ocupada por um misto de espécies arbustivas e herbáceas, autóctones e 

exóticas, evoluiria para um estado clímax, onde predominariam as espécies vegetais de maior 

porte. Não seria expectável encontrar associações florísticas interessantes do ponto de vista 

conservacionista, pois não foram detetadas espécies prioritárias para a conservação e/ou 

protegidas por lei, e o mais provável seria espécies exóticas com caráter invasor (ver Tabela 24) 

virem a ocupar grande parte da área de estudo.  

6.7 SOLO E USO DO SOLO 

6.7.1 INTRODUÇÃO 

Na caraterização deste factor ambiental procedeu-se à identificação do tipo de solo dominante e 

à capacidade de uso. Foi ainda avaliada a existência de solos com estatuto de protecção. 

A caraterização foi realizada a nível regional, por consulta do Atlas do Ambiente disponibilizado 

pela APA, complementada com uma visita ao local. 
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6.7.2 IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS UNIDADES PEDOLÓGICAS 

Na Figura 28 é apresentada extracto da Carta dos Solos do Atlas do Ambiente para a área em 

estudo. A classificação das unidades pedológicas é feita de acordo com a Carta de Solos do 

Mundo da FAO/Unesco. Conforme se pode observar, na área em estudo predominam os 

cambissolos húmicos. 

Figura 28 – Extracto da carta dos solos 

 

Os Cambissolos caracterizam-se de uma maneira geral, por serem jovens, moderadamente 

desenvolvidos sobre uma rocha parental pouco a moderadamente meteorizada, não 

apresentando quantidades apreciáveis de argila, matéria orgânica e compostos de alumínio ou 

ferro. A subcategoria dos cambissolos húmicos, caracteriza-se por apresentar um horizonte A 

húmico. 

6.7.3 IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS CLASSES DE CAPACIDADE DE USOS DO SOLO 

Na Figura 29 é apresentado um extracto da Carta de Capacidade de Uso dos Solos do Atlas do 

Ambiente para a área em estudo. Conforme se pode observar, a MOLD-TECH PORTUGAL 

localiza-se numa zona de solos com aptidão agrícola (classe A) e na proximidade de uma 

mancha de solos sem aptidão agrícola (classe F). Contudo, considera-se importante notar que a 

aptidão agrícola indicada pela Carta de Capacidade de Uso dos Solos, datada de 1960, já não 

corresponderá à realidade. 
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Figura 29 – Extracto da carta de capacidade de uso dos solos 

 

Na área da MOLD-TECH PORTUGAL não são visíveis indícios de contaminação dos solos. 

Contudo, não é possível avaliar a ocorrência passada de possíveis incidentes, dado que a 

maioria da área se encontra actualmente impermeabilizada. 

6.7.4 INDICAÇÃO DA OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO 

O solo da área em estudo e respectiva envolvente mais próxima é maioritariamente ocupado 

por atividades económicas, designadamente indústria, armazenagem e sector terciário. Em 

paralelo, observa-se que a par destas atividades subsistem algumas habitações com pequenas 

áreas verdes, por vezes de natureza agrícola. Não existem dados que permitam efectuar uma 

análise quantitativa mais detalhada da situação. 

6.7.5 ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

Como se pode observar na carta de condicionantes do PDM, apresentada e interpretada na 

secção 4.4.2, a MOLD-TECH PORTUGAL não se localiza em nenhuma área com estatuto de 

protecção, nomeadamente solos pertencente a Reserva Ecológica Nacional (REN) ou Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 

6.7.6 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Não são expectáveis alterações relativamente ao tipo de solo ou à capacidade de uso do solo 

da área de estudo. 

  

Legenda: 

        Área em estudo 

        Agrícola (Classe A) 

        Não agrícola (Classe F) 

        Complexos (Classe A+F) 

       Áreas Sociais 

 
Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss 
IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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6.8 PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.8.1 INTRODUÇÃO 

A presente intervenção arqueológica realizou-se ao abrigo do Decreto da Presidência da 

República n.º 74/97, de 12 de dezembro (ratifica a Convenção de Malta – documento emanado 

pela União Europeia que visa a protecção a nível comunitário do património arqueológico); da 

Lei 107/2001, de 8 de setembro (Lei de Bases do Património Cultural), do Decreto-lei n.º 270/99 

de 11 de junho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), com o aditamento de 10 de 

novembro de 2000, da portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro; do Decreto-lei n.º 151-B/2013 

de 31 de outubro e respectivas alterações – Decreto-lei n.º47/2014 de 24 de março e Decreto-

lei n.º 179/2015 de 27 de agosto –; da Portaria n.º 399/2015 de 5 de novembro e do Decreto-lei 

n.º 164/14 de 4 de novembro (Novo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos). Refira-se, 

ainda, que presente intervenção arqueológica foi realizada de acordo com a Circular “Termos de 

Referência para o Descritor de Património Arqueológico”, editada em 10 de setembro de 2004 

pelo antigo Instituto Português de Arqueologia (IPA); e, do Decreto-lei n.º 140/2009, de 15 de 

junho (Regime Jurídico de Estudos Projectos e Obras em Património Classificado), sendo 

devidamente autorizada pela Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), através do ofício 

S-2016/387555 (C.S: 1071005), datado de 07 de janeiro de 2016 (Anexo U). 

6.8.2 METODOLOGIA 

Os trabalhos arqueológicos foram organizados em três etapas. A primeira etapa, promovida em 

gabinete, consistiu na recolha exaustiva de todos os dados disponíveis sobre o projeto, no 

levantamento dos valores patrimoniais existentes (incluindo os classificados ou em vias de 

classificação), a nível local, nas diferentes bases de dados disponibilizadas pelas entidades 

oficiais no domínio da proteção do património arquitetónico e arqueológico, DGPC e Direção 

Regional de Cultura do Norte (DRCN); na consulta do PDM da Maia, na pesquisa bibliográfica e 

documental e na análise toponímica e fisiográfica da cartografia. Foi igualmente contactado o 

Gabinete de Arqueologia do Município. 

A segunda etapa caraterizou-se pela relocalização no terreno dos dados previamente recolhidos 

e pela realização de prospeções arqueológicas sistemáticas, na área de implantação do projeto 

e, seletivas, num perímetro exterior de 200 m da AI, conforme o disposto no ponto 2.1 da 

Circular “Termos de Referência para o Descritor de Património Arqueológico”, a fim de avaliar 

toda a zona inerente a este.  

Paralelamente aos trabalhos de prospeção arqueológica, procedeu-se a uma caraterização das 

condições de visibilidade dos solos, tendo por base as seguintes unidades de observação, 

descritas na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Visualização de solos 

Visibilidade Descrição 

Má Intransponível ao percurso pedestre. 

Mista 
Arvoredo denso, mas com mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Média 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de estruturas. 

Boa 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de materiais e 
estruturas. 

Solo Urbano 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e lixo recente. Observação de 
estruturas, mas superfície de solo original sem qualidade de 
observação. 

Aterro e escavações 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. Superfície de solo original sem 
qualidade de observação. 

Área Vedada Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno forte inclinação Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. Facilita o 
percurso pedestre, a observação de estruturas e materiais 
arqueológicos. 

 

Por fim, a terceira e última etapa consistiu na compilação e análise de todos os dados 

adquiridos e na definição de Áreas de Potencial Arqueológico. 

6.8.3 CARATERIZAÇÃO  GEOGRÁFICA 

Do ponto de vista altimétrico, a área de estudo situa-se numa zona de baixa amplitude, pouco 

acidentada, apresentando uma variação altimétrica de aproximadamente 1 m (cota máxima de 

cerca de 75 m e mínima de 74 m). 

Em termos geológicos a área de estudo insere-se numa zona maioritariamente constituída por 

rochas antigas do Complexo xisto-grauváquico ante-Ordovícico e séries metamórficas derivadas 

(xistos luzentes, xistos grauvaques, migmatitos, gneisses, micaxistos), parcialmente cobertas 

por uma formação areno-pelítica de cobertura, de idade muito mais recente e, datada entre o 

Pliocénico/Quaternário e o Holocénico. Na proximidade da área de estudo afloram ainda rochas 

eruptivas, representadas por granitos alcalinos, de grão médio a grosseiro, leucocratas, de duas 

micas (o denominado Granito do Porto). As instalações da MOLD-TECH PORTUGAL assentam 

sobre as formações sedimentares de cobertura, datadas entre o Pliocénico/Quaternário e o 

Holocénico. 

Por fim, a rede hídrica do local encontra-se intimamente relacionada com a bacia do rio Leça, 

situado sensivelmente a sul da unidade industrial. 
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6.8.4 ANÁLISE TOPONÍMICA 

A abordagem metodológica contemplou, igualmente, a análise toponímica localizada no interior 

e na periferia da área do projeto. Através do levantamento toponímico é possível a identificação 

de designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de 

fundação antiga e/ou sugerir tradições lendárias. Porém, na área em estudo, identificaram-se 

maioritariamente topónimos associados com a utilização humana de determinados espaços em 

moldes tradicionais.  

A Tabela 26 sumaria a toponímia identificada no interior e nas imediações da AI, de acordo com 

a cartografia militar portuguesa, à escala 1:25000. 

Tabela 26 - Toponímia identificada no interior e nas imediações da AI 

Designação Interpretação CMP 

Macieira de Cima e 
de Baixo 

Top. frequente do lat. *mattianâria, der. de mattiâna – donde maçã 

(MACHADO 2003:912) 
97 

Olaia 
Top. der. do antroponímico feminino Eulália ou do s. f. olaia, árvore 
leguminosa (MACHADO 2003:1089). 

97 

Padrão 
Top. muito frequente, do s. m. padrão (MACHADO 2003:1115) 
«marco». 

97 

Trancões Top. der. do aumentativo do s. f. tranca (MACHADO 2003:1426). 97 

 

O conjunto de topónimos coligido reforça principalmente as caraterísticas naturais da área de 

estudo, assim como a utilização humana de determinados espaços. Todavia, destacam-se os 

topónimos Couço, Crestins e Monte das Pedras, que sugerem a possibilidade de ocorrência de 

vestígios arqueológicos. 

6.8.5 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA/DOCUMENTAL 

A pertinência desta pesquisa não se esvazia de sentido, na medida que possibilita um 

enquadramento histórico/geográfico mais abrangente, indiciando através de critérios de 

proximidade geográfica as potencialidades arqueológicas da região em estudo (BRANCO 

2009:93-109). 

Embora se reconheça no restante município da Maia vestígios relacionados com ocupação mais 

antiga, designadamente pré-histórica, de que o conjunto megalítico do Leandro constitui um dos 

melhores exemplos. A historiografia local permite caracterizar a freguesia de Moreira da Maia 

pela presença de vestígios arqueológicos mais recentes e de outros testemunhos históricos, 

balizados do ponto de vista cronológico entre a época romana e a actualidade. 

No que concerne o período romano, assiste-se a uma escassez de vestígios arqueológicos, 

havendo apenas uma alusão documental relacionada com o aparecimento de vestígios 
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dispersos de materiais cerâmicos (tegulae) no “caminho interior que da estação de Barreiros 

leva a Moreira-Real” (MAIA 1954:15; DACIANO 1956:62). 

Desconhece-se, actualmente, a localização concreta de este local, sendo que a antiga estrada 

que do Barreiro ligaria ao lugar do Real-Moreira, abrange uma extensão de cerca de dois 

quilómetros, substancialmente adulterada pelos eixos viários construídos em período mais 

recente. 

À medida que avançamos temporalmente, Idade Média, a documentação avulta no que 

concerne à actual freguesia de Moreira da Maia. No âmbito da nossa área de estudo destacam-

se duas referências documentais: o Mons Petra Rubias e o Mosteiro de São Salvador de 

Moreira. 

Ambas as referências cristalizam-se principalmente a partir do século XI d.C., persistindo, na 

actualidade, o Mosteiro de São Salvador de Moreira, com comprovação arqueológica 

testemunhada por dois sarcófagos e por elementos construtivos relacionados com o anterior 

cenóbio. 

Por último, destaca-se a ponte lançada sobre o rio Leça, composta por dois arcos de volta 

perfeita, em alvenaria de granito e, cuja edificação, provavelmente, terá ocorrido em época 

moderna. 

Em jeito de síntese, poder-se-á referir que a presente área de estudo denota uma ocupação 

humana enquadrável entre a época romana e a actualidade, sendo que a aparente ausência de 

vestígios de época tão recuada, possa relacionar-se com o facto de alguns dos actuais 

aglomerados populacionais apresentarem estratégias de ocupação da paisagem em tudo 

semelhantes a períodos mais antigos. 

6.8.6 PATRIMÓNIO CLASSIFICADO E EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO 

A materialização da pesquisa sobre os sítios arqueológicos e outros valores patrimoniais já 

conhecidos visa uma melhor compreensão das potencialidades da área de estudo. 

Contextualizando as potencialidades patrimoniais mediante o inventário dos sítios localizados 

nas áreas mencionadas. 

De acordo com a metodologia apresentada, no Município da Maia pertencente ao distrito do 

Porto, foram documentados três elementos patrimoniais classificados, sendo que um se localiza 

na freguesia em estudo.  

Estes imóveis e seus Perímetros Especiais de Protecção situam-se a uma distância 

considerável do projeto, superior a 1000 metros, não sendo previsível a sua afectação. 

Na Tabela 27 é apresentada a listagem de património classificado e em vias de classificação. 
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Tabela 27 - Listagem de património classificado e em vias de classificação 

Designação 
Regime de 
Proteção (1) 

Afetação 
Distância do 
projeto (m) 

Igreja de Águas Santas MN Nula - 

Via Romana de Braga-Porto (8 marcos miliários, série Capela) MN Nula - 

Igreja e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira MIP Nula 1450 

(1) Regime de Proteção: MN – Monumento Nacional; MIP – Monumento de Interesse Público. 

6.8.7 PATRIMÓNIO INVENTARIADO 

Com base nos levantamentos patrimoniais consultados nomeadamente, o PDM do Município da 

Maia e nas bases de dados disponibilizadas pelas Entidades de Tutela no domínio da protecção 

do Património Arquitectónico e Arqueológico, foi considerado um universo de 487 elementos 

patrimoniais inventariados.  

Foram assim considerados para o município: 51 elementos patrimoniais de natureza 

arqueológica, e 436 elementos patrimoniais de carácter arquitectónico e vernacular. 

 

Figura 30 - Património Inventariado no município da Maia 

 

Do total de Património Inventariado trinta e oito elementos patrimoniais estão localizados na 

freguesia de Moreira da Maia. Os valores patrimoniais identificados correspondem a 37 

elementos patrimoniais de carácter arquitectónico e 1 de natureza arqueológica (Tabela 28). 
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Tabela 28 – Listagem dos valores patrimoniais identificados na freguesia de Moreira da Maia 

N.º Inv. Designação Código Sítio 
Distância 

projeto (m) 
Área Incidência 

2 Ponte de Moreira CNS 3785 1260 Indirecta 

3 Conjunto de Casas na Guarda PDM – CJ013 - Indirecta 

4 
Conjunto de Casas no Lugar do 
Couço 

PDM – CJ022 - Indirecta 

5 Conjunto de Casas em Santa Luzia PDM – CJ023 - Indirecta 

6 
Capela junto à Igreja Conventual de 
São Salvador 

PDM – R018 - Indirecta 

7 Capela de N. Sr.ª da Glória e Cruzeiro  PDM – R019 - Indirecta 

8 Capela de S. António da Guarda PDM – R020 - Indirecta 

9 Cruzeiro na Guarda PDM – Z013 - Indirecta 

10 
Cruzeiro junto à Igreja Conventual de 
São Salvador 

PDM – Z014 - Indirecta 

11 Casa da Banda de Música de Moreira PDM – C046 - Indirecta 

12 Casa no Padrão PDM – C047 - Indirecta 

13 Antiga Taberna PDM – C048 - Indirecta 

14 Casa Agrícola no Chancidro PDM – C049 - Indirecta 

15 Quinta do Ramalhão PDM – C050 - Indirecta 

16 Casa na Cruz das Guardeiras PDM – C055 - Indirecta 

17 Casa junto à antiga Linha de Comboio PDM – C056 - Indirecta 

18 Cooperativa Popular de Moreira PDM – C057 - Indirecta 

19 Casa Urbana no Padrão PDM – C058 - Indirecta 

20 Casa no Padrão PDM – C059 - Indirecta 

21 Casa Brasileira Maria Odete PDM – C060 - Indirecta 

22 Casa Agrícola em Real PDM – C061 - Indirecta 

23 Casas Agrícolas em Moreira PDM – C062 - Indirecta 

24 Casa Quinta do Tenente PDM – C091 - Indirecta 

25 Casas em Refonteira PDM – C092 - Indirecta 

26 Casa Santo António PDM – C093 160 Indirecta 

27 Casa Rural em Crestins PDM – C101 - Indirecta 

28 
Casa junto à antiga Linha de Caminho 
de Ferro 

PDM – C102 530 Indirecta 

29 Casa no lugar de Couço PDM – C103 - Indirecta 

30 Quinta de Moreira PDM – C104 - Indirecta 

31 Casa de Ponte de Moreira PDM – C105 - Indirecta 

32 Moinho de Santa Luzia PDM – M018 - Indirecta 
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N.º Inv. Designação Código Sítio 
Distância 

projeto (m) 
Área Incidência 

33 Lavadouro do Valinho PDM – L014 - Indirecta 

34 Lavadouro de Real PDM – L024 - Indirecta 

35 Lavadouro da Guarda PDM – L025 - Indirecta 

36 Lavadouro do Monte das Pedras PDM – L033 35 Directa 

37 EB1/J1 de Pedras Rubras PDM – E012 - Indirecta 

38 EB1/J1 de Crestins PDM – E023 - Indirecta 

39 Monte das Pedras CNS 3539 310 Indirecta 

 

No que concerne ao projeto da MOLD-TECH PORTUGAL refira-se que nenhum dos elementos 

patrimoniais inventariados se localiza nas proximidades da AI do projeto, estando situados a 

uma distância superior a 100 metros.  

Do total de Património Inventariado localizado na Freguesia de Moreira da Maia, o descritor de 

Património considerou, com base em critérios de proximidade geográfica e de importância 

patrimonial, 5 (cinco) elementos patrimoniais de natureza arquitectónica e 1 (um) de natureza 

arqueológica (Anexo V). 

6.8.8 PATRIMÓNIO NÃO CLASSIFICADO 

Consideram-se elementos patrimoniais não classificados todos os vestígios de interesse 

patrimonial não inventariados nas bases de dados das Entidades de Tutela no domínio da 

protecção do Património Arquitectónico e Arqueológico e/ou nas listagens enquadradas em 

PDM. Neste sentido, entendem-se por elementos patrimoniais Não Classificados, todos os 

vestígios identificados no decurso dos trabalhos de campo, passíveis de valor patrimonial, e 

eventuais indícios de interesse arqueológico.  

Neste sentido, refira-se que não foram identificados quaisquer elementos patrimoniais Não 

Classificados, no decurso dos trabalhos de prospecção arqueológica sistemática realizados 

sobre a AI do projeto. 

Paralelamente, definem-se como indícios de interesse arqueológico os locais que sugerem a 

possível existência de uma ocupação antiga, através da identificação superficial de vestígios 

materiais e/ou plasmados nas referências documentais, as quais não foram confirmadas no 

decurso do trabalho de campo (BRANCO 2014). 

De acordo com o Descritor de Património, não foram igualmente identificados quaisquer indícios 

arqueológicos localizados na AID e na AII do projeto. 
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6.8.9 AÇÕES DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

Na área de implantação de projeto, bem como, em um perímetro exterior, de 200 metros, 

procedeu-se à realização de trabalhos de prospecção arqueológica. 

Os trabalhos de prospecção arqueológica permitiram uma total aferição dos impactes no solo. 

Sendo a área classificada em termos de visibilidade, por solos de tipo “Urbano” e por áreas de 

“Aterro e Escavações”. Em relação às áreas de “Aterro e Escavações”, refira-se que na 

inspecção dos cortes estratigráficos disponíveis não foram identificados quaisquer vestígios de 

interesse patrimonial e/ou arqueológico. Tendo-se observado uma potência estratigráfica na 

ordem de 1 metro de profundidade, francamente alterada por acções antrópicas recentes 

relacionadas com a implementação de infraestruturas, conforme se pode verificar no Anexo V e 

Anexo W.  

6.8.10 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO PONTO DE VISTA PATRIMONIAL 

A avaliação sumária das ocorrências patrimoniais, documentadas na Situação de Referência, 

com vista à hierarquização da sua importância científica e patrimonial, seguiu determinados 

critérios que consideramos preponderantes, analisados comparativamente em diferentes 

escalas espaciais e tipologias (AMADO REINO et al 2002; BARREIRO MARTÍNEZ 2000; REAL 

& BRANCO 2009: 15-19; APA 2009:51-57), que se passam a evidenciar: 

a) Critérios de índole arqueológica do sítio/imóvel: Importância; Representatividade; 

Singularidade; Complementaridade. 

b) Critérios referentes à situação patrimonial do sítio/imóvel: Estado de Conservação; 

Vulnerabilidade; Grau de Proteção Legal; Grau de Reconhecimento Social e Científico. 

A conjugação de todos os critérios apresentados, que individualmente possuem um valor 

específico, permite-nos a atribuição de um Valor Patrimonial sobre os imóveis identificados 

(Tabela 29 e Tabela 30). No Anexo X são apresentadas as fichas de inventário do património. 

 

Tabela 29 – Classificação do valor patrimonial 

Valor Percentual 
Valor Patrimonial 

(Qualitativo) 

0-20% Sem VP 

20%-40% Reduzido 

40%-60% Médio 

60%-80% Elevado 

80%-100% Muito Elevado 

VP - Valor patrimonial 
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Tabela 30 – Síntese de avaliação patrimonial 
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2 Ponte de Moreira E E U M A R L R 66,67% 

26 Casa Santo António R R R R A R L L 58,33% 

28 Casa junto à antiga linha de caminho de ferro R R R R A R L L 58,33% 

36 Lavadouro do Monte das Pedras R R R R A M L L 58,33% 

39 Monte das Pedras E E U E A E L R 80,55% 

(1) Importância: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Representatividade: Muito Elevada (ME) / 

Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Singularidade Único (U) / Raro (RA) / Regular (R) / Frequente (F) / Nula (N), 

Complementaridade: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Estado Conservação: Inalterado (I) / Pouco 

Alterado (P) / Alterado (A) / Quase Destruído (Q) / Destruído (D), Vulnerabilidade: Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Grau 

de Proteção Legal: Nacional (N), Regional (R), Local (L), Adjacente (A), Reconhecimento Social e Científico: Reconhecido (R) / Local 

(L) / Desconhecido (D), Valor Patrimonial: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R). 

6.8.11 ÁREAS DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO 

De acordo com os vários elementos coligidos no decurso da elaboração da presente Situação 

de Referência, através da pesquisa documental/bibliográfica, dos elementos patrimoniais 

documentados na envolvência da área de implementação do presente projeto, consideramos 

que esta área possui um potencial arqueológico de valor Reduzido, não se descurando a 

possibilidade de surgirem eventualmente outros vestígios arqueológicos. 

6.8.12 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO  

A descrição da Situação de Referência atesta de forma bem clara o risco de destruição a que o 

património em geral e o arqueológico em especial estão sujeitos, em resultado da realização de 

obras não sujeitas a EIA. 

Com efeito, tratando-se a área em estudo da  MOLD-TECH PORTUGAL, a existência de 

eventuais vestígios de ocupação antiga do território poderiam ser suscetíveis de afetação e/ou 

destruição, sem que se acautele a indispensável salvaguarda patrimonial e informação 

científica.  

Assim, a existência de projeto precedidos pela realização de estudos de impactes patrimoniais, 

constitui ocasião soberana para que seja atempadamente previsto o estudo e salvaguarda da 

informação científica correspondente à antiga ocupação humana do território. 
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6.9 SOCIOECONOMIA 

6.9.1 INTRODUÇÃO 

A caraterização ao nível da socioeconomia baseou-se na descrição de fatores que podem ser 

afetados pelo projeto, designadamente população, emprego, estrutura económica, 

infraestruturas sociais e viárias.  

O estudo focalizou-se ao nível do concelho de implantação do projeto, a Maia. 

Como principal base de trabalho foram utilizados dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), nomeadamente os dados de 2012, publicados no Anuário Estatístico da Região Norte de 

2013, bem como os dados do recenseamento geral da população e habitação em 2011. 

Foi consultada informação publicada pelo Centro de Emprego e Formação Profissional relativa 

aos dados do emprego no município da Maia, região Norte e Continente, referentes a maio de 

2015. 

Foram ainda identificadas as habitações existentes na envolvente próxima da unidade industrial, 

enquanto população mais exposta aos potenciais impactes do projeto sobre os restantes fatores 

ambientais. 

6.9.2 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A MOLD-TECH PORTUGAL localiza-se no distrito do Porto, concelho da Maia, freguesia de 

Moreira.  

A nível estatístico, o concelho da Maia está inserido nas seguintes unidades territoriais: 

Continente (NUT I), Norte (NUT II) e Área Metropolitana do Porto (NUT III). Na sequência da 

aprovação da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o estatuto das entidades 

intermunicipais, foi necessário iniciar um processo de revisão extraordinária da NUTS, 

evocando uma reorganização substancial da estrutura administrativa portuguesa. A nova 

organização das regiões portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo Regulamento (UE) 

nº 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e compreende alterações nas NUTS de 

nível III que passam a ter limites territoriais no Continente, tendo passado a ser aplicada a 1 de 

janeiro de 2015. Salienta-se que na Área Metropolitana do Porto foram verificadas algumas 

alterações, a nível da delimitação do território e da própria nomenclatura. Esta região 

denominava-se Grande Porto e a sua área abarcava os concelhos de Espinho, Gondomar, 

Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. 

Depois de ter entrado em vigor a legislação referida, esta região passou a incluir também, os 

concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Paredes, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São 

João da Madeira, Trofa e Vale de Cambra. Para a análise dos dados, foram recolhidos dados 

anteriores ao presente ano, pelo que esses dados estão organizados de acordo com a antiga 
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organização das unidades territoriais. Assim sendo, será utilizada também, para caraterizar a 

região, a nomenclatura antiga – Grande Porto.  

A Figura 31 representa a comparação entre a antiga e a nova divisão por NUTS III e municípios 

da região Norte.  

 

 

Figura 31– Antiga (primeira imagem) e nova (segunda imagem) divisão da região Norte em NUTS III e 

município 

6.9.3 TERRITÓRIO E POPULAÇÃO 

O município da Maia ocupa uma área de 82,99 km2, distribuída por 10 freguesias: Águas 

Santas, Castelo da Maia, Cidade da Maia, Folgosa, Milheirós, Moreira, Nogueira e Silva Escura, 

Pedrouços, São Pedro Fins, Vila Nova da Telha.  
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Maia apresenta uma densidade populacional de 1637,8 habitantes/km2, sendo o município que 

apresenta maior densidade populacional, da região do Grande Porto (NUTS III), segundo os 

dados estatísticos de 2014, publicados no sítio do INE. Estes dados, apresentados na Figura 

32, mostram também a Maia tem uma densidade populacional superior à do Grande Porto.  

 

Figura 32- Densidade populacional da região Norte por NUT III e municípios pertencentes ao Grande 

Porto. 

A população residente no município da Maia, com base no Anuário Estatístico de 2013 é de 135 

mil habitantes, o que faz com que este município seja o quinto maior população na região do 

Grande Porto, sendo Vila Nova de Gaia o maior, com 302 mil habitantes (Figura 33). Na Figura 

34 apresenta-se os dados da população residente, relativos á região do Grande Porto: Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de 

Gaia. 
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Figura 33– População residente na região Norte por NUT III e municípios pertencentes ao Grande Porto 

 

Figura 34 – População residente nos municípios pertencentes ao Grande Porto 

 

No que se refere à população residente na Maia, com base no anuário Estatístico 2013, 

apresenta-se na Figura 35, a estrutura etária da população deste município. Verifica-se um 

equilíbrio entre a população feminina (53 %) e masculina (47 %). 
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Figura 35 – Distribuição da população residente na Maia por grupo etário e sexo 

 

No que se refere às faixas etárias verifica-se que 55% da população residente tem entre os 25 e 

os 64 anos de idade como se pode verificar na Figura 35, seguindo-se a população com idade 

inferior a 15 anos a representar 15% da população total.  

Ao nível dos índices de envelhecimento da população e de dependência de idosos, na Maia, por 

cada 100 jovens com menos de 14 anos, existem 92,3 idosos com mais de 65 anos, segundo o 

Anuário Estatístico da Região Norte de 2013.  

Alargando a análise à região do Grande Porto, os dados mostram um envelhecimento muito 

superior comparativamente ao concelho da Maia, por cada 100 jovens com menos de 14 anos, 

existem 124,3 idosos com mais de 65 anos. Comparando este concelho à região Norte, verifica-

se que o nº de idosos com mais de 65 anos por cada 100 jovens é também superior (125,3). O 

envelhecimento mais acentuado da população verifica-se a nível nacional dado que em Portugal 

continental por cada 100 jovens com idades inferiores a 14 anos, existem 138,9 idosos com 

mais de 65 anos.  

No que se refere ao índice de dependência dos idosos em 2013 o município da Maia regista a 

existência de 21,4 idosos com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa (entre os 

15 e os 64 anos), tratando-se do valor mais baixo comparativamente ao Grande Porto (26,6), à 

região Norte (26,4) e a Portugal Continental (30,8). 

No que se refere à população estrangeira a quem foi concedido estatuto legal de residente, em 

2013, foi de 0,08 pessoas por cada 100 habitantes do município, o que não representa um valor 

significativo em termos absolutos de população.  

6.9.4 EMPREGO E ATIVIDADE ECONÓMICA 

Segundo os dados dos Censos de 2011, a taxa de atividade do concelho da Maia, que traduz o 

nº de pessoas ativas, empregadas ou desempregadas, por cada 100 pessoas residentes era de 

63,1% em 2011. Analisando a Figura 36, constata-se que este é o maior valor do gráfico, o que 

significa que o número de pessoas ativas na Maia é mais alto que na região Norte e Portugal.  
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Figura 36 - Taxa de atividade do concelho da Maia 

 

Como pode ser observado na Figura 37, no mesmo ano, a taxa de desemprego na Maia era de 

14,1%, na região do Grande porto era de 15,7% e na região Norte era de 14,5%.  

 

Figura 37 – Taxa de desemprego na região Norte, NUT III e municípios pertencentes ao Grande Porto 
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Em termos de número de pessoas desempregadas e uma vez que é um número que varia 

significativamente ao longo do tempo, foi consultado o sítio do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP). De acordo com os dados estatísticos de maio de 2015 e como podemos ver 

na Figura 38, o nº de desempregados na Maia é de 9104 (3,9% do desemprego da região Norte 

e 1,8% do Continente), dos quais 47% são homens. Destas 9104 pessoas, 92% corresponde à 

procura de um novo emprego e apenas 8% corresponde à procura do primeiro emprego; o nº de 

inscritos no centro de emprego há menos de um ano corresponde a 41,2% e o nº de inscritos há 

mais de um ano corresponde a 58,8% do total de inscritos. A faixa etária que apresenta mais 

desempregados no Concelho da Maia é a dos 35 aos 54 anos (50,9%), sendo que o maior nº de 

desempregados recai de modo aproximado sobre as pessoas com escolaridade ao nível do 

ensino secundário (23,7%) e ensino básico de primeiro ciclo (22,8%). 

 

Figura 38 - Número de pessoas desempregadas na Maia, no Norte e no Continente 

 

O emprego na Maia, tendo por base o nº de trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos no final de 2013, distribui-se predominantemente no terciário, no qual trabalha 

66,3% da população, enquanto 33,5% trabalha no setor secundário e apenas 0,2% da 

população se dedica ao setor primário (Figura 39).  

 

Figura 39 – Distribuição por setor de atividade do pessoal ao serviço de estabelecimentos na 

Maia 
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De acordo com os dados de 2013, as empresas sediadas na Maia empregam 35516 pessoas, o 

que representa aproximadamente 13,5% da população empregada na região do Grande Porto, 

5,1% da região Norte e 1,9% do Continente. A maior parte da população está empregada no 

Comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos, contando 

com 13340 pessoas, representado 21% da população empregada (inclui-se no sector terciário). 

A segunda atividade que emprega mais população é a indústria transformadora, que é a 

indústria onde se enquadra a atividade da MOLD-TECH PORTUGAL, com 12169 pessoas, 19% 

da população empregada (Figura 40). De referir ainda que deste universo 14% das pessoas 

laboram na indústria da fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos, 

com 1692 pessoas. Com expressões um pouco inferiores em matéria de nº de postos de 

trabalho está a indústria alimentar (10,8%), e de fabricação de produtos químicos e de fibras 

sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos (10,2%).  

 

Figura 40 - Distribuição por setor de atividade do pessoal ao serviço de estabelecimentos na Maia 

 

Na Maia, de acordo com os dados de 2013, estão sediadas 13995 empresas, que representam 

40% do número de empresas na região do Grande Porto, 4% da região Norte e 1,3% de 

Portugal Continental. De realçar os estabelecimentos de comércio por grosso e retalho, 

incluindo a reparação de veículos automóveis e motociclos (21,3%), atividades administrativas e 

dos serviços de apoio (15,5%), atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

(12,5%), atividades de saúde humana e apoio social (10,7%) e educação (7,4%) (Figura 41). 
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Figura 41- Número de empresas com sede na Maia segundo a atividade 

 

A indústria transformadora, setor onde se enquadra a atividade da MOLD-TECH PORTUGAL, 

na Maia é composta por 895 empresas que representam 11% desta indústria (transformadora) 

sediada na região do Grande Porto, 2,7% da sediada na região Norte e 1,3% da sediada no 

Continente. Estas empresas pertencem maioritariamente ao setor da fabricação de produtos 

metálicos (exceto máquinas e equipamentos) (18,7%), indústria do vestuário (11,6%), indústrias 

alimentares (8,6%) e ainda a reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 

(8,3%) (Figura 42). 

 

Figura 42– Número de empresas das indústrias transformadoras com sede na Maia 

 

O maior número de estabelecimentos verifica-se na mesma área de atividade que emprega 

mais população (fabricação de produtos metálicos (exceto máquinas e equipamentos), 167 
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empresas e 1692 pessoas). Em matéria de indústria transformadora, esta emprega 12169 

pessoas e tem 895 estabelecimentos. 

Ainda com base em dados de 2013, o volume de negócios das empresas com sede na Maia foi 

de 6085121 milhões de euros, o que representou 14,1 % do volume de negócios da região do 

Grande Porto, 6,8% da região Norte e 1,9% do Continente. A indústria transformadora, cuja 

representatividade em número de empresas é de 6,4 %, é responsável por 31,1% do volume de 

negócios da Maia, especificamente as indústrias metalúrgicas de base com 8,8% do volume de 

negócios do município (6085121 milhões de euros). 

6.9.5 INFRAESTRUTURAS SOCIAIS  

Ao nível de infraestruturas de saúde, na Maia existe apenas 1 hospital (privado), 3 centros de 

saúde e 24 farmácias.  

Na Maia existem dois corpos de bombeiros voluntários localizados no município. O concelho 

dispõe ainda de uma unidade de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa.  

No concelho da Maia existem quatro unidades / comandos / divisões da Polícia de Segurança 

Pública (uma esquadras, uma esquadra de trânsito, uma esquadra de intervenção e fiscalização 

policial e uma divisão policial). Neste concelho existe ainda um posto territorial, um posto fiscal 

e um posto de trânsito da Guarda Nacional Republicana.  

No que se refere à rede viária, para chegar até à Maia, vindo de outras zonas do país, é 

necessário percorrer a auto-estrada A1 que liga Lisboa ao Porto. Já no Porto, existem várias 

alternativas. A ligação viária entre a A1 e a A41 faz-se através da A28. A cidade da Maia 

apresenta como principal eixo viário a autoestrada A41, que liga Matosinhos a Espinho. No que 

diz respeito a estradas nacionais, existe a N13, N14 e N107 que passam pela cidade da Maia, 

sendo que esta última é aquela que se encontra mais perto da MOLD-TECH PORTUGAL.  

Ao nível das acessibilidades ferroviárias, a estação mais próxima da MOLD-TECH PORTUGAL 

é a de São Bento que fica a 17 km da empresa. De referir ainda a existência de uma estação de 

metro a cerca de 500 m da empresa. 

Ao nível das acessibilidades aéreas, é importante salientar que o Aeroporto Internacional de Sá 

Carneiro se situa a 1,4 km da MOLD-TECH PORTUGAL. 

Ao nível das acessibilidades marítimas, o porto mais próximo é o Porto de Leixões, localizado 

no município de Matosinhos, com acessibilidade rápida e em boas condições (Figura 43). 
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Figura 43– Acessibilidades da MOLD-TECH PORTUGAL 

6.9.6 IDENTIFICAÇÃO DE PLANOS OU ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS OU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Ao nível do concelho da Maia não foram identificados planos/estratégias de desenvolvimento 

das atividades económicas ou de desenvolvimento regional. 

6.9.7 ALVOS SENSÍVEIS 

Na envolvente da MOLD-TECH PORTUGAL, como pode ser visualizado na vista aérea 

apresentada na Figura 44, identificam-se diversas habitações. Assim, pela proximidade de 

populações em zonas habitacionais, existe um conjunto de aspetos naturais caraterizados no 

âmbito do EIA, nomeadamente a qualidade do ar e o ambiente sonoro, que estão também 

intimamente ligados com o descritor socio-economia, dada a sua influência sobre a qualidade 

de vida da população. 

 

 Figura 44– Zona envolvente da MOLD-TECH PORTUGAL 

 

Sem escala 

Sem escala 
escala 
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6.9.8 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Face à conjuntura económica atual é de esperar uma redução do número de empresas na Maia, 

acompanhada da redução do número de trabalhadores ao seu serviço. Esta redução irá resultar 

no aumento da taxa de desemprego do concelho, que confirmará a tendência verificada ao 

longo do tempo.  

6.10 PAISAGEM 

6.10.1 INTRODUÇÃO 

A Paisagem é vulgarmente definida como a extensão do território que se abrange de um só 

lance de vista e que se considera quer pelo seu valor artístico, como pelo seu pitoresco. No 

entanto, esse conceito torna-se bastante redutor face ao seu verdadeiro significado, dado que, a 

Paisagem é uma entidade viva e dinâmica que está sujeita a um processo de evolução 

constante, sendo a expressão do espaço físico e biológico em que vivemos e o reflexo, no 

território, da vida e cultura de uma comunidade.  

A análise paisagística de um local implica o conhecimento dos vários fatores intrínsecos do 

território, nomeadamente os de ordem biofísica (entre os quais o relevo / geomorfologia, a 

geologia/litologia, as caraterísticas da rede hidrográfica e o coberto vegetal) bem como os 

fatores extrínsecos, que constituem aspetos de ordem sociocultural, que atuam ao nível do 

sistema biofísico e que se refletem em formas de apropriação e construção desse território, 

concorrendo para a caraterização e/ou definição da paisagem, como sejam os modelos de 

povoamento ou a tipologia dos sistemas culturais. 

Desse modo, a caraterização e avaliação em termos paisagísticos de uma determinada região 

deve ser acompanhada pela análise dos seus vários componentes, os quais podem ser 

agrupados da seguinte forma: 

 Biofísicos/Ecológicos: dos quais é de salientar a geologia/litologia, o tipo de solos, o 

relevo/geomorfologia, as caraterísticas da rede hidrográfica e o coberto vegetal; 

 Antrópicos: incluem toda a ação humana sobre a paisagem, seja ela de natureza 

social, cultural ou económica (incluindo, por isso mesmo, as transformações de 

natureza agrícola e florestal), resumindo-se essa ação no fator Ocupação Atual do 

Solo; 

 Estéticos e percecionais/emocionais: que se prendem com o “resultado”, em termos 

estéticos, da combinação de todos os fatores (tendo em consideração que as mesmas 

caraterísticas podem combinar-se de diversas maneiras) e com a forma como esse 

“resultado” é percecionado/apreendido pelos observadores potenciais. 
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A paisagem pode assim ser entendida como a expressão das ações humanas sobre um 

determinado sistema biofísico, constituindo uma entidade mutável, cuja sustentabilidade 

depende, necessariamente, do equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse sistema.  

Nesse sentido, a análise e caraterização da paisagem no Estudo de Impacte Ambiental do 

projeto da MOLD-TECH PORTUGAL é de enorme importância, uma vez que está diretamente 

relacionada com todos os processos do meio físico, do meio biológico e ecossistemas naturais, 

do meio socioeconómico, do uso e ocupação atual do solo e da componente sociocultural de 

toda a área de influência do projeto, sendo fundamental para, não apenas, inferir acerca dos 

possíveis impactes determinados pelo projeto em si, mas também para a definição de 

estratégias de intervenção. 

6.10.2 METODOLOGIA 

A caraterização da paisagem foi efetuada com base num conjunto de critérios de valoração 

objetivos, percetíveis imediatamente e o menos possível propícia a interpretações subjetivas. 

Dessa forma, passou por estabelecer um conjunto de relações entre os aspetos cénicos e 

visuais e o funcionamento da estrutura que lhe está subjacente e que lhe é indissociável, 

considerando a atual bagagem educativa, cultural, socioeconómica e emotiva da generalidade 

dos recetores sensíveis dessa região, tornando-a desse modo, independente da sensibilidade 

pessoal, facilitando o estabelecimento dessas mesmas relações, bem como das conjeturas que 

delas advenham. Assim, com vista à avaliação da qualidade visual da paisagem, bem como da 

sua capacidade de absorção visual, procedeu-se a uma análise expedita dos parâmetros 

inerentes à mesma e às suas condições de observação. 

A metodologia escolhida para fundamentar essa caraterização baseou-se na análise da sua 

estrutura biofísica, a localização geográfica e oportunidades de uso/exploração, associada às 

caraterísticas culturais intrínsecas.  

Numa primeira fase, procedeu-se a um trabalho de recolha e tratamento de informação através 

da consulta e análise da cartografia disponível (modelos digitais de terreno, cartas militares, 

ortofotomapas, fotografias aéreas, cartas de solos e de uso do solo), bem como, recolha de 

bibliografia da região em estudo complementada com análise e observação in loco.  

A caraterização da paisagem é efetuada através da identificação e avaliação dos recursos 

paisagísticos abrangidos pela área em estudo através da caraterização das suas componentes 

visuais e estruturais mais relevantes. Após a primeira análise, é então quantificada a 

Sensibilidade da Paisagem a potenciais alterações, assentando nos conceitos da Qualidade e 

Absorção Visual. 

A confrontação entre a sensibilidade paisagística, as caraterísticas visuais e as condições de 

observação da área em estudo permitirá avaliar os potenciais impactes paisagísticos resultantes 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

110 

da implementação do projeto para que, posteriormente se possam estabelecer as adequadas 

medidas de minimização de impactes negativos. 

Desse modo, pretende-se avaliar se a implementação do projeto conduzirá a incompatibilidades 

visuais ou a alterações graves nos cenários caraterísticos do espaço onde se insere. 

6.10.3 CARATERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA PAISAGEM  

A área em estudo, localizada na região litoral norte na sub-bacia do rio Leça, distingue-se em 

termos biofísicos e paisagísticos pelo seu relevo suave a ondulado e um clima temperado de 

influência atlântica, constituindo uma zona de distribuição natural do “Carvalhal da Zona 

Continental Temperada Húmida” (nomenclatura adaptada de Caldeira Cabral e Ribeiro Telles, 

1999), de predominância natural do carvalho roble. Essa formação vegetal terá sido constituída 

por diversas espécies arbóreas das quais se destacam, para além do carvalho roble (Quercus 

robur), o carvalho-negral (Quercus pyrenaica), o sobreiro (Quercus suber), o azereiro (Prunus 

lusitanica), o catapereiro (Pyrus bourgaeana), o bordo (Acer pseudoplatanus) e por várias 

espécies arbustivas como a aveleira (Corylus avellana), o abrunheiro-bravo (Prunus spinosa), o 

pilriteiro (Crataegus monogyna), as giestas (Cytisus scoparius e Cytisus striatus) e o folhado 

(Viburnum tinus). 

Identificação e caraterização das Unidades de Paisagem 

A paisagem onde se insere a área em estudo, desenvolve-se ao longo de um território aplanado 

bastante homogéneo morfologicamente, englobando-se, nesse sentido, numa única unidade de 

paisagem, designadamente, a Área Metropolitana do Porto. Apesar dessa homogeneidade, 

trata-se de uma unidade de paisagem, que em termos de ocupação atual do solo se encontra 

fortemente humanizada e artificializada evidenciando-se, sobretudo, pela enorme pressão 

urbano-industrial existente, a qual resultou numa edificação dispersa, sobretudo ao longo de 

algumas vias de comunicação rodoviárias, composta por habitações, indústria, comércio, 

infraestruturas e equipamentos que proliferam de forma desordenada no território, intercaladas 

com espaços agrícolas (0) e florestais residuais, sendo também notória a concentração de 

áreas edificadas de maior dimensão, como é o caso de alguns núcleos urbanos existentes, com 

destaque para a cidade da Maia. A agricultura existente cada vez mais se restringe às periferias 

das povoações, localizada em espaços aplanados de maior fertilidade, normalmente, ao longo 

das principais linhas de água. 

Por este motivo, é uma paisagem que perdeu a sua identidade tendo, devido à fraca qualidade 

arquitetónica dos edifícios, infraestruturas e vias de comunicação, bem como, ao 

desordenamento e desorganização territorial dos mesmos, praticamente desaparecido a 

ocorrência das referidas formações de vegetação natural, contribuindo para a degradação da 

qualidade do ambiente urbano, provocando uma sensação de desordem e confusão visual. 
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Importante também realçar a presença na área em estudo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 

o qual abrange grande parte do seu quadrante oeste e noroeste. Sendo, devido à sua tipologia 

de ocupação e todas as restrições existentes de uso e funções na sua envolvente um elemento 

diferenciador e modelador da paisagem analisada. 

 

 

Figura 45 – Espaço agrícola no quadrante sul da área em estudo 

6.10.4 ANÁLISE DA ESTRUTURA DA PAISAGEM 

Com vista a caraterizar a estrutura paisagística da área em estudo, foi efetuada uma análise 

aprofundada da sua fisiografia (hipsometria, declives e orientações de encostas), bem como da 

atual ocupação do solo.  

A área abrangida por essa análise engloba, para além da área de projeto, toda a sua envolvente 

próxima (num raio de cerca de 1500 m), visto que a sua influência visual extravasa os seus 

limites reais.  

No presente estudo recorreu-se ao software de Sistemas de Informação Geográfica para 

construção do Modelo Digital do Terreno e consequente produção das várias cartas de 

caraterização biofísica. 

Hipsometria 

A identificação das variações altimétricas do território é fundamental para a perceção das 

formas de relevo e do caráter cénico, constituindo um passo importante para a caraterização e 

avaliação da Paisagem. O modelo digital do terreno permitiu representar graficamente a carta 

hipsométrica para uma leitura percetível do relevo (Figura 45). 

Assim, com base na cartografia criada, foi analisada a altimetria do território, de forma a 

identificar os fenómenos de orografia relevantes na atual situação de referência. 
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Considerando a reduzida variação topográfica da área em estudo, foram considerados 

intervalos de 15 metros para definição das classes cartografadas, determinando-se 5 classes 

hipsométricas, designadamente: espaços com altitudes inferiores a 35 m, espaços com altitudes 

entre 35 a 50 m; 50 a 65 m; 65 a 80 m e com altitudes superiores a 80 m. Sendo que as classes 

hipsométricas mais representativas são as compreendidas entre 50 e os 65 m, estando a área 

da MOLD-TECH PORTUGAL inserida nessa mesma classe hipsométrica. 

As cotas altimétricas inferiores a 35 m encontram-se associadas ao vale do rio Leça no 

quadrante sul da área em estudo, identificando-se a cota 20 como a mais baixa da área em 

estudo. A cota 95 corresponde à zona mais elevada da área em estudo, estando integrada na 

classe de hipsometria superior a 80 m, a qual apresenta reduzida expressão na área em estudo, 

ocorrendo apenas numa pequena parte do quadrante nordeste, não se identificando, quaisquer 

pontos topográficos notáveis na paisagem dignos de destaque (Figura 45). 
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Figura 46 – Carta hipsométrica 

 

 

 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

114 

Declives 

A análise dos declives de um território permite uma caraterização mais pormenorizada da sua 

morfologia, uma vez que, revela as dinâmicas superficiais referentes sobretudo às drenagens e 

riscos de erosão.  

O estudo dos declives, para além de facilitar a leitura da topografia natural, permite ainda 

efetuar uma caraterização objetiva sobre os tipos de usos possíveis e apropriados para um 

determinado local, dado que condicionam diretamente a ocupação do solo e as acessibilidades. 

A escolha das classes de declives (Tabela 31) esteve relacionada com 3 fatores: relevo 

presente na área em estudo, escala de trabalho utilizada (1:25.000) e objetivos do presente 

estudo (avaliação de impactes na paisagem). 

 

Tabela 31 – Classes de declives 

Classe de declives Classificação geral Principais caraterísticas 

0-2 % Plano /aplanado 

Espaços sem restrições e com aptidão para 

diferentes usos intensivos (agrícola, recreativo, 

florestal), desde que sejam acautelados os 

problemas de drenagem. 

2-4% Declives suaves 
Reduzidos riscos de erosão e poucas restrições à 

implantação de diferentes usos e funções. 

4-8% Declives moderados 

Moderados riscos de erosão, determinando 

limitações a obras de construção e movimentos de 

terras. Os declives superiores a 5% apresentam 

algumas restrições à implantação de usos que 

impliquem alterações morfológicas significativas ou 

consideráveis movimentações de terra. 

8-16% Declives acentuados 

Riscos de erosão elevados e limitações para todo o 

tipo de construções. Percursos pedonais 

admissíveis apenas segundo as curvas de nível. 

Severas limitações à construção para declives 

superiores a 12%. Agricultura viável em 

patamares/socalcos. 

>16% 
Declives muito 

acentuados 

Riscos de erosão muito elevados que impõem 

restrições muito severas para todos os usos, 

incluindo os agrícolas e florestais. Em situações 

abruptas (> 45%) é recomendável a interdição a 

todos os usos. Problemas graves de estabilidade e 

segurança. 
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Da análise da Carta de Declives (Figura 47) é possível comprovar a situação aplanada da área 

em estudo, verificando-se o predomínio dos espaços planos ou com declive suave, sobretudo 

na zona central e no quadrante oeste da área em estudo, onde se insere a área de projeto. Os 

locais com declives moderados e acentuados identificam-se, sobretudo, ao longo do quadrante 

este da área em estudo, verificando-se ainda, embora muito pouco frequentes, a existência de 

alguns espaços com declive muito acentuado sobretudo no quadrante sul à medida que se 

aproximam do vale do rio Leça. 
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Figura 47 – Carta de declives 
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Orientação das Encostas 

A determinação da orientação de encostas permite obter informações detalhadas acerca do 

conforto climático de cada local. Dessa forma, torna-se possível definir localizações adequadas 

para usos específicos. 

A determinação da orientação das encostas constitui um dado fisiográfico relevante, uma vez 

que permite definir locais de maior ou menor conforto climático e, consequentemente, 

estabelecer áreas de maior ou menor aptidão para os diversos tipos de uso com diferentes 

exigências em termos de exposição à radiação solar e aos ventos dominantes. No âmbito do 

presente estudo, a orientação das encostas apresenta ainda uma importância acrescida uma 

vez que influencia diretamente a visibilidade. A Carta de Orientação de Encostas elaborada (0) 

considerou 4 classes: Espaços planos que não possuem uma orientação dominante; Encostas 

frias e pouco iluminadas, orientadas a Noroeste, Norte e Nordeste; Encostas temperadas e 

medianamente iluminadas, orientadas a Este e Sudeste; e Encostas quentes e muito 

iluminadas, orientadas a oeste, sudoeste e sul. 

A análise da carta de orientação de encostas obtida permitiu novamente concluir que a 

paisagem em estudo apresenta um predomínio claro de espaços planos, sem orientação 

dominante. No entanto, são também notórias as exposições solares com orientações 

predominantes para poente, sendo por esse motivo, uma área de um modo geral, quente e bem 

iluminada. No que diz respeito, à área de projeto propriamente dita, insere-se num espaço 

predominantemente orientado a poente com boa iluminação e conforto térmico (Figura 48). 
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 Figura 48 – Orientação de encostas 
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Ocupação atual do solo 

No âmbito da caraterização e avaliação de impactes na Paisagem torna-se fundamental 

proceder a um levantamento e análise das diversas tipologias da ocupação atual do solo, de 

modo a identificar um dos seus dados mais visíveis. Da análise efetuada, verificou-se facilmente 

que, na área em estudo, predomina a ocupação urbana, comercial e industrial, não só na área 

correspondente à área de projeto, mas como em toda a zona envolvente da mesma. Desses, 

destaca-se a área no quadrante oeste e noroeste, ocupada com o aeroporto Francisco Sá 

Carneiro e infraestruturas e equipamentos associados, o qual ocupa grande parte da superfície 

da área de estudo, não só com as infraestruturas aeroportuárias, mas também todos os 

serviços associados (parques de estacionamento, rent-a-car, armazéns de logística, hotéis, 

entre outros). 

O tecido edificado e construído é apenas interrompido por alguns espaços agrícolas e áreas 

expectantes de construção. 

6.10.5 VISIBILIDADES PARA A ÁREA DE PROJETO 

A metodologia de análise adotada na determinação da extensão da influência do projeto na 

paisagem envolvente baseou-se na definição da sua visibilidade potencial. Essa análise visual 

teve por base a informação digitalizada a partir dos Modelos Digitais de Elevação do SRTM 

abrangidos pela área em estudo7. 

A análise realizada não considerou a existência de elementos na paisagem que possam 

“camuflar” a área de projeto, tais como a vegetação arbórea bem desenvolvida, edifícios e 

outras infraestruturas, permitindo a aferição da extensão dos impactes visuais, para além da 

atual ocupação do território. Assim, quanto maior, mais irregular e recortada for a área 

delimitada, maior é o impacte visual da estrutura analisada, uma vez que existe uma maior 

variação na direção dos raios visuais e, consequentemente, a sua presença será mais notória8. 

Podem ainda considerar-se três limiares de visibilidade, em função dos quais é avaliado o 

significado dos impactes expectáveis: 

 a zona próxima, até 750 m de distância, na qual a área de projeto é visível nitidamente 

e com pormenor; 

 a zona média, com intervalo entre 750 m e 1500 m, onde, apesar de se ver nitidamente 

a área de projeto, os seus pormenores se esbatem, impondo-se na paisagem, pelo 

conjunto dos elementos que a constituem; 

 

7 http://srtm.csi.cgiar.org/ 

8 ESCRIBANO et al. 1989. 
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 a zona longínqua, ou cénica, com um limiar de visibilidade superior a 1500 m, em que 

a área de projeto se destaca na paisagem englobada no cenário, isto é, como massas 

que se impõem cada vez menos, à medida que o observador se afasta. Dependendo 

das condições de visibilidade, condicionadas pelo clima local (existência de neblinas e 

nevoeiros), a sua presença será mais ou menos notória. 

Essa análise é essencial para avaliar os impactes futuros no que diz respeito ao projeto e teve 

em consideração a tipologia das infraestruturas implantadas, nomeadamente, a cota de 

implantação, forma arquitetónica e volumetria das mesmas. 

Do cruzamento das áreas visíveis com o zonamento dos limiares de visibilidade e a presença 

de povoações e ou vias de hierarquia superior, resulta a avaliação dos impactes visuais 

associados. Essa avaliação foi efetuada de uma forma expedita e teve por base a Folha nº110 

da Carta Militar de Portugal (escala 1:25000) e fotografias aéreas obtidas através do 

GoogleEarth, complementada com visita de campo com a finalidade de aferir os principais 

observadores sensíveis na área de influência do projeto. 

Relativamente às condições de observação, foi efetuada uma análise de visibilidades com base 

no modelo tridimensional do terreno. Foi analisada a visibilidade para a área de influência do 

projeto, partindo do princípio de que, se há visibilidade dessas áreas para o exterior, o inverso 

também ocorrerá (princípio de intervisibilidade entre dois pontos).  

Com base nos pressupostos acima apresentados foi realizada a Carta de Visibilidade Potencial 

(Figura 49) na qual é possível verificar que a área de projeto apresenta uma elevada 

acessibilidade visual devido à situação aplanada do território onde se insere, conjugada com o 

enorme número de observadores sensíveis presentes na envolvente, sobretudo, ao longo da 

faixa oeste, onde confina no limite da área de projeto uma estrada com elevada acessibilidade 

visual para a mesma. Salienta-se que essa análise não considera a presença de edifícios e 

infraestruturas existentes na envolvente imediata da área do projeto que ocultam, no que diz 

respeito aos recetores sensíveis presentes à mesma altitude, a visibilidade a partir do exterior (o 

observador apenas terá acesso visual a partir do interior da unidade industrial). Com exceção 

da referida estrada que delimita a área de projeto a oeste, o local de projeto não apresenta 

elevada acessibilidade visual de outros pontos na área em estudo, fator esse, que reduz 

consideravelmente a visibilidade real da intervenção. 

Para além da análise digital foi também efetuada uma análise visual in situ, com o objetivo de 

identificar os locais com maior acesso visual e com maior número de observadores sensíveis 

potenciais na envolvente, identificando-se, apenas os locais ao longo da estrada e rua que 

confinam com a área de projeto a oeste. 

Com base no conceito da intervisibilidade entre pontos, foi efetuada uma análise visual a partir 

de alguns pontos na envolvente da área de projeto com potencialidade de acesso visual. Assim, 

foram analisados quatro pontos de observação, nomeadamente, o PObs1, localizado no 
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quadrante oeste da área de estudo à cota 65, o PObs2, localizada no quadrante noroeste, mas 

numa zona mais elevada à cota 70, o Pobs3, obtido a partir de um ponto, no quadrante sudeste 

e o PObs4, no quadrante norte. Os dois primeiros pontos, possuem uma elevada acessibilidade 

visual para a área de projeto, dada a sua posição sem elementos que obstroem a sua 

visibilidade, já o PObs3 e 4 não possuem qualquer acesso visual para a área de projeto devido 

aos edifícios e infraestruturas que bloqueiam e impedem o seu acesso visual (Figura 49). 
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Figura 49 – Carta de visibilidade potencial 
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6.10.6 CARATERIZAÇÃO VISUAL DA PAISAGEM 

6.10.6.1 QUALIDADE PAISAGÍSTICA E VISUAL 

A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente. Nesse 

sentido, um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente 

integrado e ambientalmente saudável, terá como resultado uma paisagem de elevada 

qualidade, que será imediatamente apreendida em termos da qualidade visual da mesma. 

Para determinar a qualidade visual e paisagística da área em estudo foi efetuada uma avaliação 

com base nos seguintes critérios: 

 Fragilidade, que analisa a capacidade que o meio tem de “dar resposta” à ação de 

agentes perturbadores. Depende de condicionalismos biofísicos tais como, fatores 

fisiográficos, edafo-climáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais) 

prevalecentes; 

 Diversidade, que carateriza a paisagem analisada relativamente à riqueza e variedade 

de elementos paisagisticamente significativos; 

 Integração paisagística, que relaciona as caraterísticas morfológicas, de cor, textura, 

forma, escala, etc., dos elementos componentes da paisagem em análise, com as 

caraterísticas paisagísticas globais da paisagem envolvente. 

Considerando as caraterísticas biofísicas identificadas, nomeadamente, a homogeneidade 

morfológica do território e o tipo de ocupação atual do solo fortemente humanizado e 

artificializado, origina elevadas perturbações em termos ecológicos e de ordenamento do 

território depreciando, de um modo global, a sua riqueza e fragilidade visual. A desorganização 

nesta paisagem é assim evidente, nomeadamente, nos atuais usos do solo e no urbanismo 

linear ramificado na paisagem, sobretudo, ao longo das estradas nacionais e municipais, onde 

surgem edificações e infraestruturas que, de um modo geral, apresentam com pouco interesse 

em termos estéticos e arquitetónicos. 

Nesse sentido, considera-se que para qualquer tipo de intervenção passível de alteração 

morfológica, a unidade de paisagem onde se insere a área em estudo apresenta uma qualidade 

visual reduzida. Nesse sentido, qualquer tipo de intervenção passível de alteração morfológica é 

possível, no entanto, deverá sempre ser pensado e planeado em termos das adequadas 

aptidões e funções do território, tendo como principal objetivo uma maior integração e 

organização do espaços edificados existentes com vista a criar um território mais ordenado e 

uma paisagem de maior riqueza visual. 
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6.10.6.2 SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA E VISUAL 

A análise da sensibilidade paisagística e visual determina a capacidade que a paisagem tem de 

manter as suas caraterísticas e qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações preconizadas 

pelo presente estudo. 

A sensibilidade visual da paisagem encontra-se diretamente dependente da qualidade da 

mesma e do potencial de visualização a que a mesma se encontra sujeita. 

Os parâmetros da análise da sensibilidade visual da paisagem são os seguintes: 

 Absorção visual - analisa a capacidade que a paisagem tem para absorver novas 

estruturas do tipo das preconizadas pelo projeto, com base no grau de afetação das 

suas caraterísticas intrínsecas, que dependem de fatores no espaço envolvente tais 

como o porte da vegetação, a dimensão média das manchas de ocupação, etc.; 

 Acessibilidade natural - expressa a facilidade de acesso às diferentes zonas 

relativamente à rede fluvial ou em função do declive associado a cada um dos seus 

constituintes; 

 Acessibilidade adquirida – analisa a acessibilidade das diferentes unidades em 

relação à existência de infraestruturas de circulação, viárias ou unicamente pedonais e 

proximidade de aglomerados populacionais; 

 Incidência visual – exprime a visibilidade do local considerado, relativamente à 

envolvente, diferenciando zonas com um alto nível de emissão de vistas de zonas 

visualmente fechadas, encerradas sobre si mesmas. Este parâmetro está dependente 

das caraterísticas morfológicas da paisagem. 

As condições fisiográficas são determinantes na análise da sua sensibilidade visual, a 

morfologia do território da área em estudo define as acessibilidades, naturais e adquiridas e a 

sua incidência visual. 

O potencial de visualização é função das condições topográficas principais, expressas pelo grau 

de incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de iluminação a que se encontra sujeita a 

paisagem. Dessa forma, quanto maior for a qualidade paisagística, o grau de incidência visual e 

a acessibilidade global, maior será a sensibilidade visual da paisagem analisada.  

No que respeita à sensibilidade paisagística é dependente, acima de tudo, da 

fragilidade/sensibilidade dos ecossistemas, sendo tanto maior quanto mais próximo se 

encontrar do estado natural, ou mais raras/específicas forem as espécies presentes.  

Considerando as caraterísticas gerais da área em estudo, considera-se que, de acordo com os 

critérios anteriormente explicitados, a sensibilidade visual é reduzida. Isso deve-se ao facto de 

essa área apresentar baixa qualidade visual, propiciada pelo percetível fraco ordenamento 

territorial, em contraponto, com um número elevado de observadores sensíveis potenciais 
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dispersos pela área em estudo, resultando numa fragilidade visual reduzida e 

consequentemente, uma elevada capacidade de absorção visual da área de intervenção. 

Acresce que a tipologia do projeto não excederá a altura dos edifícios envolventes, conjugada 

com o facto de se inserir no seio de um complexo industrial, reduz consideravelmente a sua 

acessibilidade e incidência visual.  

6.10.7 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Considerando a atual situação de referência analisada, no que diz respeito à Paisagem, o não 

licenciamento do projeto em estudo, resultará na manutenção da atual situação verificada, 

mantendo-se todas as infraestruturas e edifícios que existem atualmente na unidade industrial 

da MOLD-TECH PORTUGAL. 
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7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES A NÍVEL 

LOCAL E REGIONAL, DIRETOS E INDIRETOS, BEM COMO 

IMPACTES CUMULATIVOS 

Neste capítulo são identificados e descritos os impactes ambientais resultantes da presença do 

projeto como um todo, em termos dos fatores ambientais suscetíveis de afetação, nas vertentes 

natural e social, designadamente: Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, Recursos 

Hídricos Subterrâneos, Recursos Hídricos Superficiais, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, 

Sistemas Ecológicos, Solo e Uso do Solo, Património Cultural, Socioeconomia e Paisagem. 

São também tidos em consideração os impactes cumulativos, ou seja, aqueles que resultam da 

presença de outros projetos, sejam estes passados, presentes ou futuros, incluindo os projetos 

complementares ou subsidiários, e que se podem adicionar aos resultantes do projeto em 

estudo. Neste contexto, consideram-se, entre outros, as unidades industriais e comerciais 

existentes na envolvente da MOLD-TECH PORTUGAL, bem como as que se venham a 

implantar. Estes projetos apresentam à partida impactes ambientais qualitativamente 

semelhantes aos do projeto em estudo. No entanto, não é conhecida na envolvente da MOLD-

TECH PORTUGAL nenhuma unidade que, pela sua dimensão ou atividade, represente 

impactes ambientais que possam afetar de modo significativo os identificados anteriormente. 

A avaliação da significância dos impactes foi efetuada segundo a metodologia exposta na 

secção 1.5. 

7.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

O projeto em apreço não inclui qualquer tipo de ações que possa implicar alterações na 

fisiografia do local, consequências sobre as caraterísticas geológicas do substrato rochoso que 

suporta as instalações industriais, ou afectação dos recursos minerais do município. Assim, não 

se perspectivam impactes sobre a Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais. 

7.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

7.2.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DOS ASPETOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

A inexistência de consumo de água com origem subterrânea associado à modesta área de 

impermeabilização da superfície terrestre (com consequente redução da recarga de água 

subterrâneas) converge para uma classificação dos impactes quantitativos de: negativo, direto, 

local, provável, permanente, irreversível, médio prazo e magnitude reduzida. Em suma, este é 

um impacte pouco significativo. 
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No que respeita aos aspetos qualitativos, em condições de normal funcionamento do sistema de 

retenção, transfega e armazenamento de efluentes industriais, assim como do armazenamento 

de produtos químicos e resíduos, não são expetáveis quaisquer impactes. Contudo, em caso de 

acidente ou incidente, nomeadamente associado aos reservatórios enterrados (e.g. perda de 

estanquidade), e em função das elevadas concentrações em CQO, nitrato, fluoreto, cobre e 

níquel, ou ao derrame de produtos químicos e resíduos, o impacte na qualidade das águas 

subterrâneas será: negativo, direto, regional, permanente, de médio prazo e de magnitude 

dependente do caudal libertado. Em suma, no pior cenário (o da não identificação e resolução 

da fuga), este poderá ser um impacte significativo. 

7.2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DOS USOS DA ÁGUA 

Em condições de normal funcionamento da instalação industrial, não são expectáveis quaisquer 

impactes ao nível dos usos da água. 

7.2.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DO ESTADO (QUÍMICO E QUANTITATIVO) DA(S) MASSA(S) 

DE ÁGUA 

Atendendo a que a massa de água subterrânea “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Leça” (A0X3RH2), sobre a qual se localiza a área de projeto, ocupa uma área de 202 km2, o 

projeto não consome água de origem subterrânea, os efluentes gerados são devidamente 

encaminhados para entidades licenciadas para o seu tratamento previamente à sua devolução 

ao meio hídrico natural, e os resíduos são devidamente armazenados e posteriormente 

enviados para entidades devidamente licenciadas para o efeito, considera-se o impacte do 

projeto ao nível do estado da massa de água praticamente nulo. 

7.3 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

7.3.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DA COMPATIBILIDADE COM EVENTUAIS RISCOS DE 

CHEIA/INUNDAÇÃO 

A área de projeto situa-se próximo de uma linha de cumeada, numa área morfologicamente 

aberta, não se encontrando em zona de risco de cheia/inundação. Considera-se assim este 

impacte como nulo. 

7.3.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DO EVENTUAL DESVIO E/OU REGULARIZAÇÃO DA(S) 

LINHA(S) DE ÁGUA E AÇÕES/MEDIDAS DE ESTABILIZAÇÃO DO LEITO E MARGENS 

Não existe qualquer desvio e/ou regularização de linhas de água, não se perspetivando de igual 

modo ações/medidas de estabilização do leito e margens de qualquer linha de água. Considera-

se assim este impacte como nulo. 
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7.3.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DA IMPERMEABILIZAÇÃO 

Num cenário conservativo, considerando a área total impermeabilizada do projeto face à área 

da bacia drenante da ribeira afluente da margem direita do rio Leça, com  2,46 km2, (delimitada 

a azul na Figura 50), obtém-se uma afetação em área de cerca de 0,3% da área total da bacia 

drenante. 

Adicionalmente, na área de projeto a rede de águas pluviais encontra-se funcional e sem sinais 

de sub-dimensionamento. 

Deste modo, considera-se este impacte como: negativo, direto, local, certo, permanente, 

irreversível, imediato e de magnitude reduzida. Em suma, este é um impacte pouco significativo. 

 

 

Figura 50 - Bacia drenante do afluente do rio Leça onde se insere a área de projeto 

7.3.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DA CAPACIDADE DE VAZÃO DAS LINHAS DE ÁGUA, PARA 

OS CAUDAIS DESCARREGADOS 

O projeto não contempla a descarga de quaisquer caudais para meio natural. Os efluentes 

domésticos entram diretamente na rede pública de esgotos a partir de onde são encaminhados 
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para a ETAR municipal e os reservatórios de efluentes industriais são recolhidos, com a 

periodicidade necessária, por entidades credenciadas para o efeito. Não são assim expetáveis 

quaisquer impactes desta natureza. 

7.3.5 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DA QUALIDADE DAS LINHAS DE ÁGUA 

Em condições de normal funcionamento da instalação, ou seja, sem fugas de efluente industrial, 

a possível degradação da qualidade da linha de água mais próxima da área de projeto e que se 

situa a sul dos edifícios, associa-se a potenciais escorrências do parque de estacionamento e 

dos locais de armazenamento de resíduos perigosos. 

Classifica-se assim o impacte na qualidade da linha de água de regime torrencial, 

imediatamente a sul do projeto como: negativo, direto, regional, provável, temporário 

(dependente da precipitação e escoamento superficial), irreversível, imediato e de magnitude 

reduzida (se implementadas medidas de minimização). Resumindo, este é um impacte pouco 

significativo (se implementadas medidas de minimização). 

7.3.6 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DO ESTADO (QUÍMICO E ECOLÓGICO) DAS MASSA(S) DE 

ÁGUA 

Atendendo a que a massa de água superficial PT02LEC0138, sobre a qual se localiza a área de 

projeto, ocupa uma área de 50,6 km2, a unidade industrial se encontra a funcionar 

corretamente, os efluentes gerados são devidamente encaminhados para entidades licenciadas 

para o seu tratamento previamente à sua devolução ao meio hídrico natural, e os resíduos são 

devidamente armazenados e posteriormente enviados para entidades devidamente licenciadas 

para o efeito, considera-se o impacte do projeto sobre a qualidade da massa de água: negativo, 

direto, local, provável, temporário (dependente da precipitação e escoamento superficial), 

irreversível, médio prazo e de magnitude reduzida. Em suma, este é um impacte pouco 

significativo. 

7.3.7 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DOS USOS DA ÁGUA 

Em condições de normal funcionamento da instalação industrial, não são expectáveis quaisquer 

impactes ao nível dos usos da água. 

7.3.8 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AO NÍVEL DOS ASPECTOS QUANTITATIVOS 

A atividade da MOLD-TECH PORTUGAL representa impactes sobre a disponibilidade dos 

recursos hídricos superficiais em resultado da utilização de água da rede pública de 

abastecimento. Face aos volumes envolvidos, à capacidade do sistema municipal de 

abastecimento de água e às medidas de gestão previstas para a racionalização do consumo de 
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água, considera-se que o impacte da MOLD-TECH PORTUGAL a este nível é negativo, 

permanente, direto, reversível e pouco significativo. 

A produção de águas residuais domésticas decorrentes das atividades da  MOLD-TECH 

PORTUGAL será também passível de causar impactes ao nível da contaminação do meio 

natural. Estas águas residuais são descarregadas para o coletor municipal, sendo submetidas a 

tratamento na ETAR municipal previamente à sua descarga no meio natural, dispondo a 

empresa de autorização de descarga. Tendo em conta os volumes envolvidos e as medidas de 

gestão adoptadas, considera-se que este impacte ambiental sobre os recursos hídricos de 

superfície é negativo, permanente, direto, reversível e pouco significativo. 

7.4 QUALIDADE DO AR 

7.4.1 IMPACTES AMBIENTAIS AO NÍVEL DO AUMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

A actividade da MOLD-TECH PORTUGAL provoca a emissão de poluentes para a atmosfera 

através de fontes fixas e difusas, nomeadamente em termos de partículas, compostos 

inorgânicos clorados, compostos inorgânicos fluorados, compostos orgânicos voláteis, 

monóxido de carbono, óxidos de azoto, dióxido de enxofre, ácido sulfídrico, níquel, crómio, 

cobre e outros metais. 

Na unidade industrial da MOLD-TECH PORTUGAL estão instaladas 20 fontes fixas, conforme 

indicado na secção 5.5.8. De acordo com os dados das últimas monitorizações efetuadas às 

fontes fixas da MOLD-TECH PORTUGAL, verifica-se que as concentrações de todos os 

poluentes nas fontes fixas avaliadas cumprem os respetivos Valores Limite de Emissão 

estabelecidos pela legislação em vigor. Relativamente aos caudais mássicos dos poluentes, 

verifica-se que se encontram abaixo do limiar mássico mínimo. 

Verificou-se ainda que todas as fontes fixas existentes cumprem os requisitos estipulados pela 

Portaria n.º 263/2005 relativamente aos aspetos construtivos das chaminés, sendo a altura das 

chaminés igual ou superior a 10 m e estando o topo da mesma, no mínimo, 3 m acima da 

cobertura do edifício de implantação. 

A MOLD-TECH PORTUGAL apresenta ainda alguns pontos de emissões difusas, em particular 

como consequência do consumo de produtos químicos com solventes. Neste contexto, é ainda 

de salientar que a MOLD-TECH PORTUGAL se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 

127/2013, de 30 de agosto - Capítulo V, nomeadamente “Outros Processos de Limpeza” 

(atividade 11 da parte 1 do Anexo VII), definida por “Todas as atividades, à exceção da limpeza 

a seco, que utilizem solventes orgânicos com o objetivo de remover sujidade de materiais, 

nomeadamente processos de desengorduramento. As atividades de limpeza constituídas por 

várias fases anteriores ou posteriores a qualquer outra atividade devem considerar-se como 
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uma só atividade de limpeza de superfícies. Esta atividade não engloba a limpeza dos 

equipamentos, mas apenas a limpeza da superfície dos produtos.”. 

A MOLD-TECH PORTUGAL possui nas suas instalações equipamentos que contêm gases 

fluorados com efeito de estufa (GFEEE), tal como apresentado na Tabela 11. Para os GFEE 

aplica-se o Regulamento (UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

abril, e o Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril. A manutenção destes equipamentos está a 

cargo de uma empresa com técnicos qualificados para as intervenções necessárias, ao abrigo 

dos diplomas legais referidos. 

Os dados recolhidos no decorrer da caraterização da situação de referência mostram que na 

Aglomeração de Porto Litoral a maior parte dos dias apresenta um índice de qualidade do ar 

bom. Além disso, a MOLD-TECH PORTUGAL irá cumprir com toda a legislação aplicável, 

nomeadamente a legislação abordada anteriormente neste descritor. Assim, não se justifica um 

estudo da dispersão dos poluentes na envolvente da MOLD-TECH PORTUGAL. 

Face ao descrito, considera-se que as emissões para a atmosfera, e a potencial degradação da 

qualidade do ar associada, constituem um impacte negativo, permanente, direto, reversível e 

significativo. 

Por último, é de referir que, em caso de incêndio, existirá um impacte ambiental significativo 

sobre a qualidade do ar, em particular pela presença de produtos químicos na instalação. 

Considerando que a MOLD-TECH PORTUGAL tem implementado um conjunto de medidas que 

visam a prevenção da ocorrência de incêndio, ou outras situações de emergência, e uma rápida 

atuação, entende-se que a ocorrência de uma situação de emergência desta natureza é pouco 

provável. 

7.4.2 COMPARAÇÃO COM OS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AOS VALORES LIMITE DA 

LEGISLAÇÃO 

Conforme apresentado na secção, verifica-se que na Aglomeração de Porto Litoral a maior 

parte dos dias apresenta historicamente um índice de qualidade do ar “bom”. Por outro lado, a 

avaliação individualizada dos dados recolhidos, no mesmo ano, na estação de “VN Telha-Maia”, 

estação de fundo mais próxima do local de implantação da MOLD-TECH PORTUGAL, permitiu 

verificar que não houve situações de ultrapassagem do valor limite estabelecido, em termos de 

concentrações dos poluentes monitorizados (dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido 

de azoto, partículas com diâmetro médio inferior a 10 μm e ozono). Face ao exposto, e tendo 

em conta as caraterísticas das emissões do projeto, considera-se que o impacte a este nível 

será praticamente nulo.  
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7.5 AMBIENTE SONORO 

A atividade da MOLD-TECH PORTUGAL tem como impactes ambientais a potencial 

degradação do ambiente sonoro na envolvente da instalação. Com o objetivo de prospetivar os 

níveis sonoros nos recetores potencialmente mais afetados pelo ruído da MOLD-TECH 

PORTUGAL, foi desenvolvido um modelo de simulação acústica 3D, com recurso ao software 

CadnaA. 

O software CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam 

determinados, mediante os métodos de cálculo definidos pelo utilizador, todos os “caminhos 

sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas 

complexas, integrando os vários parâmetros com influência, nomeadamente a topografia e os 

obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise 

individual dos níveis sonoros em recetores específicos, ou a análise global, mediante mapas de 

ruído. 

Foi utilizada a cartografia 3D do terreno, pelo que estão aí minimizadas as incertezas 

extrínsecas da modelação, as quais se adicionam às incertezas intrínsecas do software 

CadnaA, que correspondem a um valor mediano de cerca de 1 dB, de acordo com diversos 

estudos já efetuados. 

Na Figura 51 apresenta-se o aspeto 3D do modelo desenvolvido. 

 

Figura 51 – Ilustração do modelo 3D de simulação acústica desenvolvido 

 

Para a modelação das fontes sonoras associadas ao projeto foram usados os métodos de 

cálculo recomendados pelo Decreto-lei nº 146/2006, de 31 de julho (que fez a transposição da 

Diretiva 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002). Neste 

sentido, dadas as especificidades do projeto e a informação obtida in situ, em que se constatou 
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que a emissão sonora para o exterior resulta essencialmente dos dois extratores existentes 

(caraterizados através de medições experimentais no Ponto 4, que correspondem a fontes 

ruidosas do tipo industrial), foi utilizado o método de cálculo ISO 9613-2. 

Relativamente ao tráfego rodoviário afeto ao complexo é estimada a deslocação média de 1 a 2 

veículos ligeiros de mercadorias por dia, no período das 19 horas às 20 horas, e 1 veículo 

ligeiro de mercadorias entre as 20 horas e as 24 horas. 

De referir que o acesso principal é realizado pelo interior da área industrial em que se insere, 

através da Rua Vasconcelos Costa (sem recetores sensíveis na envolvente) com acesso direto  

à EN107. 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns 

dados complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma 

de apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a experiência 

adquirida em outros estudos já desenvolvidos, e tendo por base as diretrizes da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se adequado efetuar as seguintes atribuições aos 

parâmetros de cálculo/apresentação, que se apresentam na Tabela 32. 

Tabela 32 - Configurações de cálculo utilizados na modelação 

Configurações de Cálculo 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL 

Máximo raio de busca 2000 metros 

Ordem de reflexão 2ª ordem 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: 

Ruído industrial / Fontes Fixas 
ISO 9613-2. 

Absorção do solo 
α = 0,6 (dada prevalência de solos 
semipermeáveis) 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 17 ºC 

Humidade relativa média anual 70 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 5X5 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de 
ruído nos 
recetores 

Distância recetor-fachada 2 metros 

Altura acima do solo 
1,5 metros acima do piso mais 
desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

134 

Relativamente às fontes modeladas foram consideradas todas as fontes com emissão para o 

exterior dos edifícios, que neste caso correspondem aos dois extratores. De forma a se efetuar 

uma análise majorativa por segurança, foi modelada a sua emissão conjunta. No quadro 

seguinte apresenta-se as caraterísticas das fontes sonoras consideradas na modelação, e 

sendo potência sonora individual obtida através dos resultados obtidos nas medições in situ 

(Ponto 4), e devidamente ajustada á localização e altura da fonte. 

Tabela 33 - Caraterísticas das fontes sonoras consideradas na modelação 

Identificação do Equipamento 
Ruidoso 

Regime de 
Emissão 

Nível de Potência 
Sonora [dB(A)/m2] 

Tipo de fonte e 
altura (m) 

Edifícios destinados a atividade 
industrial (nave 5): 
Ventilador/Extrator 

Continuo (24 
h/dia) 

72 
Fonte vertical em área 

com altura de 9 m 

Edifício destinado a atividade 
industrial e serviços (nave 6): 

Ventilador/Extrator  

Continuo (24 
h/dia) 

72 
2 Fontes pontuais a 

uma altura de 13,3 m 

 

Com base no modelo 3D e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do projeto, na fachada e 

piso mais desfavorável dos Recetores identificados (R01 a R07), que se localizam na Figura 52. 

Figura 52 - Localização dos recetores analisados, localizados na envolvente da MOLD-TECH 
PORTUGAL 

 

Na Tabela 34 apresentam-se os níveis sonoros de Ruído Residual (Referência) de cada Ponto 

de Medição, os resultados previsionais associados ao Ruído Particular e ao Ruído Ambiente 

prospetivado (soma energética do Ruído de Residual com o Ruído Particular), Valor de 

Emergência (diferença entre Ruído Ambiente e Ruído de Referência) e Magnitude de Impacte (I 

- diferença entre Ruído Ambiente e Ruído de Referência para Lden). 

Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os valores foram 
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arredondados à unidade devido às incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação com o 

objetivo de prospetivar os níveis sonoros nos recetores potencialmente afetados pelo ruído 

associado à Unidade Industrial. 

Tabela 34 - Níveis sonoros de Ruído Residual, Ruído Particular e Ruído Ambiente nos Recetores avaliados 

Recetores / 

Ponto 

medição 

Ruído de Referência 

(medições in situ) 
Ruído Particular Ruído Ambiente 

Valor de 

Emergência 
I(1) 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R01 / Ponto 1 55 52 50 58 31 31 31 38 55 52 50 58 0 0 0 0 

R02 / Ponto 1 55 52 50 58 30 31 31 37 55 52 50 58 0 0 0 0 

R03 / Ponto 2 57 53 51 59 27 28 28 34 57 53 51 59 0 0 0 0 

R04 / Ponto 2 57 53 51 59 35 35 35 42 57 53 51 59 0 0 0 0 

R05 / Ponto 2 57 53 51 59 36 36 36 42 57 53 51 59 0 0 0 0 

R06 / Ponto 2 57 53 51 59 29 30 30 36 57 53 51 59 0 0 0 0 

R07 / Ponto 3 55 52 50 58 32 33 33 39 55 52 50 58 0 0 0 0 

(1) I - Magnitude de Impacte 

 

De acordo com o quadro anterior, considerando a emissão sonora de forma majorativa da 

Unidade Industrial e que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se o 

cumprimento dos limites legais junto dos recetores – R01, R02, R03 R05 e R07 – não 

classificados equiparados a zona mistas [Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)] e junto dos recetores 

sensíveis – R04 e R06 – localizados em zonas sensível [Lden≤55 dB(A) e Ln≤45 dB(A)]. 

Refere-se ainda que o incumprimento dos níveis sonoros de Ruido Ambiente nos recetores 

sensíveis localizados em zona sensível (R04 e R06), não se deve ao ruído particular da unidade 

industrial, tal como foi averiguado in situ (Ponto 2) e deve-se ao tráfego rodoviário da Rua da 

Estrada. 

Relativamente ao Critério de Incomodidade, estima-se que os limites associados ao Critério de 

Incomodidade (artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007: diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e 

Ln ≤ 3 dB), venham a ser cumpridos em todos os Recetores sensíveis localizados na área de 

influência acústica da Unidade Industrial, tal como foi averiguado in situ. 

Os impactes do projeto no que respeita às vias de acesso devem também ser avaliados. O 

tráfego rodoviário afeto ao complexo é reduzido, sendo estimada, para além do tráfego de 

veículos ligeiros dos operários, a deslocação média de 1 a 2 veículos ligeiros de mercadorias 

por dia, no período das 19 horas às 20 horas, e 1 veículo ligeiro de mercadorias entre as 20 

horas e as 24 horas. Neste contexto, tendo em conta as características das vias de acesso, em 

termos médios diários prospetiva-se que o tráfego afeto à unidade industrial não altere 

significativamente os níveis sonoros da envolvente das rodovias por onde circula. 

Face ao exposto e de acordo com critérios estabelecidos, os resultados obtidos (de forma 
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majorativa do funcionamento da unidade industrial) e com o explicitado anteriormente, prevêem-

se os seguintes impactes para todos os recetores sensíveis avaliados (R01 a R07): Negativos, 

Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Imediatos, Locais, de Magnitude nula e Pouco 

Significativos. 

7.6 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

7.6.1 FLORA 

As actividades de movimentação de materiais no e para o interior da MOLD-TECH PORTUGAL, 

assim como a deposição e o armazenamento temporário de matérias-primas ou produtos no 

exterior, pode resultar na criação de um conjunto de impactes negativos provocados 

essencialmente pelo pisoteio da vegetação e compactação dos solos, caso estes processos 

ocorram em locais não definidos para o efeito. O pisoteio da área verde poderá resultar na 

perda de algumas espécies de flora e vegetação, o que representa um impacte negativo, 

temporário, direto, e reversível (dado que os exemplares poderão recuperar a sua estrutura 

original logo que cesse o impacte sobre eles). Dado que se trata de uma área já bastante 

urbanizada, considera-se que estes impactes são pouco significativos. 

O derrame acidental de substâncias poluentes sobre a flora e a vegetação poderá resultar em 

impactes negativos e significativos, de duração temporária, direta e reversível, podendo alterar 

as propriedades químicas do solo, com eventual perda de espécimes mais sensíveis a estas 

substâncias, mas com provável recuperação daquelas espécies mais resistentes a perturbações 

exteriores. 

7.6.2 FAUNA 

A operação das máquinas da MOLD-TECH PORTUGAL e a circulação de pessoas e veículos 

na área envolvente, poderão resultar no aumento dos níveis de ruído ambiente perturbando a 

avifauna local. Esta será forçada a abandonar esta área e a adotar outros locais para 

alimentação, repouso e reprodução. Este conjunto de impactes apresenta uma natureza 

negativa, temporária, direta e reversível. São pouco significativos, dado que não assumem uma 

relevância que comprometa a reversibilidade do impacte, sobretudo sobre as populações de 

aves, e que os níveis de ruído previstos não são significativos. 

Algumas espécies faunísticas podem ainda apresentar uma redução do sucesso reprodutor ou 

menor eficácia na alimentação, nomeadamente durante os períodos em que se intensifique a 

atividade antropogénica no local. Estes impactes sobre a reprodução e alimentação podem 

fazer-se sentir também ao nível de outros grupos, nomeadamente a Herpetofauna, sensível à 

presença humana, mas passível de se alimentar no local ou mesmo de se reproduzir em fendas 

ao longo dos limites da unidade industrial. Neste contexto, estes impactes são negativos, 
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temporários, com um efeito direto mas reversível. Estes impactes assumem uma significância 

reduzida, pois é expectável que a avifauna que ocorre no local, sendo cosmopolita e habituada 

a forte perturbação antropogénica, regresse ao local após cessamento de atividade mais 

ruidosa. 

A potencial perda de espécies florísticas associada à deposição de materiais e produtos fora 

das áreas destinadas a esse efeito, e mais concretamente sobre as áreas verdes, poderá 

acarretar impactes sobretudo ao nível dos invertebrados que usem recorrentemente estes locais 

para alimentação e reprodução. Ainda, a queda de materiais ou a sua deposição deliberada de 

matérias várias nestas áreas verdes poderá conduzir à morte direta de exemplares faunísticos, 

nomeadamente os mais dissimulados na vegetação, como os insetos sem asas e moluscos 

privados de tempo de fuga. Esta situação resultará em impactes negativos, permanentes, 

diretos e irreversíveis. Contudo, dado que se trata de uma área já bastante urbanizada e 

alterada, considera-se que estes impactes são pouco significativos. 

Potenciais derrames acidentais de matérias poluentes que possam ocorrer durante as 

diferentes operações podem acarretar impactes sobre a fauna se ocorrerem em locais abertos 

permeáveis ou impermeáveis. Pese embora grande parte dos organismos repouse, alimente-se 

e reproduza-se nas áreas onde haja vegetação, podem ocorrer pontualmente situações em que 

alguns animais apresentem atividade em locais abertos. Desta forma, derrames acidentais de 

materiais e matérias potencialmente poluentes podem impactar a fauna de forma negativa, 

permanente, direta, e irreversível, podendo mesmo conduzir à morte de alguns taxa, 

nomeadamente os mais sensíveis, onde se contabilizam diversos insetos. Dado que se trata de 

uma área já bastante urbanizada e alterada, considera-se que estes impactes são pouco 

significativos. A implementação das medidas de mitigação propostas permitirão às diferentes 

espécies previamente referenciadas continuar a adotar este local para repouso, alimentação e 

reprodução. 

7.7 SOLO E USO DO SOLO 

7.7.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AO NÍVEL DAS ACÇÕES QUE AFECTAM A ESTRUTURA DOS SOLOS E 

OS SEUS EFEITOS EROSIVOS 

Tendo em conta o tipo e extensão das acções associadas ao projeto da MOLD-TECH 

PORTUGAL, assim como a topografia do local de implantação, não são de prever impactes 

sobre a estrutura dos solos ou efeitos erosivos. 

7.7.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AO NÍVEL DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO 

Associado às actividades da MOLD-TECH PORTUGAL existe o potencial de contaminação dos 

solos com substâncias poluentes. Este impacte ocorrerá essencialmente em resultado de 
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situações excepcionais ou de emergência, quando derrames acidentais de produtos químicos, 

combustíveis, resíduos ou águas residuais atinjam áreas não impermeabilizadas da empresa, já 

que em condições normais a empresa dispõe dos sistemas e procedimentos necessários para o 

seu correcto armazenamento e manuseamento. No entanto, não é expectável que os derrames 

atinjam áreas não impermeabilizadas porque praticamente toda a área de implantação da 

MOLD-TECH PORTUGAL está impermeabilizada. Assim, considera-se que este impacte será 

pouco significativo, embora negativo, temporário, direto e reversível. 

7.7.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AO NÍVEL DA ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO 

Tendo em conta que a MOLD-TECH PORTUGAL não se localiza em nenhuma área com 

estatuto de protecção, nomeadamente solos pertencente a Reserva Ecológica Nacional (REN) 

ou Reserva Agrícola Nacional (RAN), que o solo da área em estudo e respectiva envolvente 

mais próxima é maioritariamente ocupado por atividades económicas, designadamente 

indústria, armazenagem e sector terciário, e que a aptidão agrícola indicada pela Carta de 

Capacidade de Uso dos Solos, datada de 1960, já não corresponde à realidade, considera-se 

que os impactes ao nível da alteração do uso do solo serão nulos. 

7.7.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AO NÍVEL DA ANÁLISE TÉCNICA E AMBIENTAL DAS CONSEQUÊNCIAS 

DO PROJETO SOBRE O USO EM CAUSA E A DINÂMICA TERRITORIAL 

Face às caraterísticas do projeto e à ocupação actual do solo da local onde se integra, 

considera-se que não existirão impactes ao nível da análise técnica e ambiental das 

consequências do projeto sobre o uso em causa e a dinâmica territorial. 

7.8 PATRIMÓNIO CULTURAL 

A metodologia aplicada na análise de impactes patrimoniais está diretamente dependente da 

forma como se caracterizou a Situação de Referência. Uma vez identificados, localizados e 

delimitados os valores patrimoniais existentes na área em estudo. Estes foram representados 

numa base cartográfica georeferenciada, sendo avaliados sob a forma de incidência direta 

todos os valores e respetivas áreas de proteção (Buffer 50 m) que se encontram no interior e/ou 

a menos de 100 m da área de implantação do projeto e de forma indireta todos os valores 

patrimoniais sitos – total ou parcialmente – entre os 100 e os 400 m medidos a partir da área de 

incidência direta do projeto. 

 

 

 

 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

139 

Tabela 35 - Localização e caraterização da situação de referência face ao projeto 

Número 
de 

Inventário 
Designação 

Distância 
(m) 

Distância Buffer 
(50m) 

Incidência 

2 Ponte de Moreira 1310 1260 Indirecta 

26 Casa Santo António 210 160 Indirecta 

28 Casa junto à antiga Linha de 
Caminho de Ferro 

580 
530 

Indirecta 

36 Lavadouro do Monte das Pedras 35 0 Directa 

39 Monte das Pedras 360 310 Indirecta 

 

Considerando impacte como toda a ação de alteração do meio dentro ou na envolvente de uma 

área de delimitação adequada de uma determinada entidade patrimonial, assume-se por base 

os seguintes critérios de avaliação: 

 Extensão (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo). 

 Magnitude (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo). 

 Incidência Física (Total/Elevada/Média/Reduzida/Nulo). 

 Incidência Visual (Total/Elevada/Média/Reduzida/Nulo). 

 Probabilidade de Ocorrência (Certo/Muito Provável/Possível/Pouco Provável). 

sendo que:  

 Extensão: define a superfície afetada pelo impacte em relação à superfície estimada para a 

entidade patrimonial e sua envolvente. 

 Magnitude: indica a relação proporcional entre o tipo de ação e a entidade patrimonial em si, 

já que as consequências de uma mesma ação não têm que ser iguais para diferentes tipos 

de sítios. 

 Incidência Física: consiste na caraterização dos efeitos físicos do projeto e a ação destes 

sobre uma determinada entidade patrimonial. 

 Incidência Visual: consiste na avaliação das implicações que o projeto poderá exercer sobre 

a leitura espacial de uma ou várias entidade(s) patrimonial(is). 

 Probabilidade de Ocorrência: consiste na certeza de que uma determinada ação produzirá 

um impacte sobre o ponto estudado. 

A conjugação de todos os critérios de avaliação de impacte seguiu o modelo de matriz de 

impactes apresentado na Tabela 36. 
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Tabela 36 - Matriz de impactes patrimoniais 

Critério Valor do critério 

Extensão Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8) 

Magnitude Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8) 

Reversibilidade Nulo (0) - Reversível (2) Irreversível (4) Total (6) 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Nulo (0) Reduzido (2) Médio (4) Elevado (8) 
Muito 

Elevado (16) 

Valor Patrimonial Nulo (0) Reduzido (1-2) Médio (3-4) 
Elevado 

(5-6) 
Muito 

Elevado (7-8) 

Incremento 0 7 13 29 49 

Impacte Não Afeta Compatível Moderado Severo Crítico 

 

Com base na situação de referência e nos critérios enunciados, procedeu-se à análise da 

afetação do projecto da MOLD-TECH PORTUGAL sobre os elementos patrimoniais 

identificados, a qual é apresentada na Tabela 37. 

 

Tabela 37 - Síntese matricial de impactes do projeto 
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2 Ponte de Moreira P I S - N N N N E T CO 

26 Casa Santo António P I S - N N N N M T CO 

28 
Casa junto à antiga Linha de 
Caminho de Ferro 

P I S - N N N N M T CO 

36 
Lavadouro do Monte das 
Pedras 

P I S - N N N N M T CO 

39 Monte das Pedras P I S - N N N N ME T CO 

(1) Sinal: Positivo (P) / Negativo (N), Efeito: Directo (D) / Indirecto (I), Acumulação: Secundário (S) / Cumulativo (C); Momento: 

Curto (C) / Médio (M) / Longo (L); Extensão: Total (T) / Ampla (A) / Parcial (P) / Pontual (PO) / Nulo (N), Magnitude: Total 

(T) / Ampla (A) / Parcial (P) / Pontual (PO) / Nulo (N), Reversibilidade: Nulo (N) / Reversível (R) / Irreversível (I), 

Probabilidade de Ocorrência: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R) / Nulo (N), Valor Patrimonial: 

Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R) / Nulo (N), Duração: Permanente (P) / Temporário (T), 

Impacte: Crítico (C) / Severo (S) / Moderado (M) / Compatível (CO) / Não Afecta (NA). 

 

Os resultados apurados revelam que todos os elementos patrimoniais serão objecto de um 

impacte Compatível. 
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7.9 SOCIOECONOMIA 

7.9.1 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES ATENDENDO A MODIFICAÇÕES GERAIS NA QUALIDADE E HÁBITOS 

DE VIDA DA POPULAÇÃO POR VIA DIRECTA E DE OUTROS FACTORES ASSOCIADOS 

As actividades da MOLD-TECH PORTUGAL resultam em impactes negativos sobre o meio 

natural, identificados nos diversos fatores ambientais do EIA, os quais representam uma 

potencial diminuição da qualidade de vida da população afetada. A significância deste impacte 

sobre a população depende do número de pessoas afetadas e da significância desses impactes 

sobre o meio natural, a qual está diretamente dependente das medidas de mitigação previstas. 

Uma vez que serão implementadas medidas de mitigação ao nível dos descritores afetados, 

que a gestão ambiental faz parte integrante da gestão global da empresa, vindo a dispor de 

uma Licença Ambiental, havendo também um compromisso de cumprimento da legislação 

nacional e comunitária aplicável e de melhoria continua, considera-se que este impacte é pouco 

significativo, embora direto, permanente e irreversível. 

O projeto em apreço implica também um acréscimo da circulação de veículos no local. Uma vez 

que a rede de acessos à unidade industrial é ampla, considera-se que este não é suficiente 

para produzir efeitos importantes na fluidez do tráfego. 

7.9.2 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES ATENDENDO À GERAÇÃO DE EMPREGO, INFLUÊNCIA SOBRE AS 

ATIVIDADES ECONÓMICAS DA REGIÃO E PROCESSOS DE ATRACÇÃO/REPULSÃO DA POPULAÇÃO 

A MOLD-TECH PORTUGAL contribui para o desenvolvimento da economia do país e reforçará 

a posição da indústria transformadora na Maia, contribuindo para a atracção de população no 

concelho. Esta situação representa um impacte positivo, permanente, indireto, reversível e 

muito significativo. 

A geração de emprego inerente ao funcionamento da MOLD-TECH PORTUGAL tem uma 

influência positiva na economia da região pois, desta forma, é aumentado o poder de compra da 

população daquela região. Assim, esta medida contribui, indiretamente, para melhorar a 

situação económica desta região. Esta situação representa um impacte positivo e direto sobre o 

emprego local. A presença desta unidade no concelho da Maia contribui, deste modo, para que 

que a taxa de desemprego não aumente (nos dados referidos na secção 1.4 a taxa de 

desemprego na Maia atinge os 14,1%, representando quase 4% do número de desempregados 

na região Norte), permitindo também que a percentagem de população ativa seja maior. Em 

simultâneo reforça a percentagem da população afeta à indústria transformadora (19%, 

referidos na secção 1.4). Acresce referir a potencialidade do projeto no que se refere à 

formação de colaboradores e fornecedores em processos de gestão de qualidade atualizados e 

na atratividade de capitais externos. Considera-se assim que o impacte sobre o emprego deste 

projeto é positivo, permanente, direto, reversível e significativo. 
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7.10 PAISAGEM 

O projeto da MOLD-TECH PORTUGAL é passível de provocar impactes paisagísticos 

negativos, pouco significativos, uma vez que as infraestruturas fabris são pouco percetíveis a 

partir da envolvente, quando englobadas no conjunto de edifícios e infraestruturas que 

compõem a área industrial onde se insere (área sujeita a alteração bastante reduzida e altura 

das infraestruturas inferior aos edifícios envolventes), diretos e imediatos, porque se trata de 

uma intervenção num terreno expectante sem valor ou qualidade paisagístico, irreversíveis e 

permanentes uma vez que, a MOLD-TECH PORTUGAL não tem um tempo de vida limitado, 

sendo intenção do proponente manter a atividade enquanto houver viabilidade económica para 

tal. 
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8 ANÁLISE DE RISCO 

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO PROJETO 

Nesta secção são identificados e analisados os riscos ambientais associados ao projeto MOLD-

TECH PORTUGAL, ou seja, os impactes que podem ocorrer em caso de um acidente ou outra 

situação não prevista.  

Dado que este projeto constitui a avaliação dos impactes ambientais associados à exploração 

de uma unidade fabril já existente, em funcionamento, as fontes de risco já se encontram 

identificadas e minimizadas pela implementação de medidas adequadas à sua prevenção e 

controlo, em caso de ocorrência.  

A Tabela 38 sintetiza, para os fatores ambientais considerados relevantes, os riscos associados 

ao projeto, tendo em consideração as medidas de mitigação implementadas e/ou a 

implementar. Não se identificam riscos ambientais relevantes para os fatores Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Minerais, Solo e Uso do Solo, Património Cultural, Socioeconomia e 

Património. 

Tabela 38 – Análise de risco associado ao projeto MOLD-TECH PORTUGAL 

Fator 
ambiental 

Fonte de risco Medidas de mitigação 
Cenário de 
dano 

Apreciação 
do risco 

Paisagem 
Instalações 
fabris 

 Implantar ao longo das áreas 
limítrofes cortinas 
arbóreo-arbustivas e/ou 
canteiros, de modo a integrar a 
área de projeto na paisagem 
envolvente e reduzir a sua 
acessibilidade visual. 

 Organizar o espaço exterior da 
área do projeto. 

Afetação da 
qualidade 
paisagística e 
visual 

Pouco 
significativo 

Ambiente 
sonoro 

Equipamentos 
ruidosos 

 Realização de controlo 
operacional dos processos 
geradores de ruído, bem como 
manutenção dos mesmos. 

Poluição 
sonora 

Pouco 
significativo 

Sistemas 
ecológicos - 
Flora e 
Vegetação 

Movimentação 
de materiais 

 Delimitação de local para 
matérias-primas, peças 
metálicas, inertes, ou outros. 

 Criação de boas práticas que 
impeçam o pisoteio de vegetação 
e compactação dos solos 
adjacentes. 

 Manutenção dos sistemas de 
retenção de derrames existentes. 

 Combate às espécies vegetais 
invasoras existentes no 
perímetro da instalação. 

Perda de flora 
e vegetação 

Pouco 
significativo 
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Fator 
ambiental 

Fonte de risco Medidas de mitigação 
Cenário de 
dano 

Apreciação 
do risco 

Deposição e 
armazenamento 
de matérias-
primas, produtos 
ou resíduos 

 Criação de espaços adequados 
para armazenamento de todos os 
materiais. 

Perda de flora 
e vegetação 

Pouco 
significativo 

Sistemas 
ecológicos – 
Fauna 

Actividades 
produtivas 

 Garantir a manutenção dos 
espaços verdes. 

Redução da 
fauna 

Pouco 
significativo 

Potenciais 
derrames 
acidentais de 
matérias 
poluentes 

 Assegurar o correto 
armazenamento temporário dos 
produtos químicos utilizados nas 
atividades, bem como dos 
resíduos produzidos, de acordo 
com a sua tipologia e em 
conformidade com a legislação 
em vigor. 

Mortalidade de 
animais 

Significativo 

Vias de 
comunicação 

 Implementação de medidas que 
visem diminuir a mortalidade 
animal associada às vias de 
acesso/circulação. 

Mortalidade de 
animais 

Pouco 
significativo 

Qualidade do 
ar 

Emissão de 
substâncias 
poluentes por 
fontes fixas 

 Monitorização das emissões 
gasosas emitidas por fontes 
fixas. 

 Existência de um plano de 
manutenção de equipamentos. 

Degradação 
da qualidade 
do ar 

Significativo 
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Fator 
ambiental 

Fonte de risco Medidas de mitigação 
Cenário de 
dano 

Apreciação 
do risco 

Recursos 
Hídricos 
Subterrâneos 

Armazenamento 
de matérias 
subsidiárias e de 
resíduos 
perigosos 

 Recolha seletiva dos resíduos 
produzidos e sua codificação de  
acordo com a Lista Europeia de 
Resíduos. 

 Colocação de contentores 
específicos para a recolha dos 
resíduos produzidos, 
considerando a sua natureza e 
quantidade, facilmente 
manuseáveis, resistentes e 
estanques. 

 Entrega dos resíduos produzidos 
a entidades licenciadas para a 
sua gestão, privilegiando, sempre 
que possível, a sua valorização 
face à sua eliminação. 

 Controlo das condições de 
segurança no transporte dos 
resíduos para o exterior, 
nomeadamente na seleção de 
transportadores autorizados e da 
utilização da respetiva Guia de 
Acompanhamento de Resíduos. 

 Encaminhamento das águas 
residuais provenientes dos tinas 
de tratamento de superfície  para 
gestores de resíduos 
devidamente licenciados. 

 Sistema separativo de drenagem 
de águas pluviais. 

 As tinas de tratamento de 
superfície são construídas em 
materiais adequados e dotadas 
de sistemas de retenção.  

 Em caso de um grande derrame 
para a tina de retenção, esta está 
ligada a uma fossa estanque 
através do qual se faz a sucção 
do derrame. 

 Existência de áreas específicas 
para armazenamento de 
materiais perigosos (produtos 
químicos e resíduos), com piso 
impermeabilizado. 

 Ações de formação e 
sensibilização dos 
colaboradores. 

 Existência e implementação de 
meios e procedimentos de 
resposta a emergências. 

Contaminação 
dos solos, 
águas 
subterrâneas 
ou superficiais 
com 
substâncias 
perigosas 

Pouco 
significativo 



 MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

146 

Fator 
ambiental 

Fonte de risco Medidas de mitigação 
Cenário de 
dano 

Apreciação 
do risco 

Derrames 
acidentais 

 Manutenção cuidada dos 
veículos e maquinaria de apoio. 

 As tinas de tratamento de 
superfície são construídas em 
materiais adequados e dotadas 
de sistemas de retenção.  

 Em caso de um grande derrame 
para a tina de retenção, esta está 
ligada a uma fossa estanque 
através do qual se faz a sucção 
do derrame. 

 Existência de áreas específicas 
para armazenamento de 
materiais perigosos (produtos 
químicos e resíduos). 

Afetação da 
qualidade da 
água 
subterrânea 
através de 
contaminações 
de óleos e 
outros 
combustíveis 

Significativo 

8.1.2 ANÁLISE DE RISCO DE ACIDENTES COM CONSEQUÊNCIAS PARA O AMBIENTE E SAÚDE HUMANA, 

ASSOCIADO AO PROJETO 

Conforme apresentado na secção 5.5.12, a MOLD-TECH PORTUGAL não se encontra 

abrangida pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, relativo à prevenção e controlo dos 

perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

No que se refere a danos e ameaças eminentes de danos no ambiente, no enquadramento do 

Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de 

setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, a MOLD-TECH PORTUGAL 

realizou uma garantia financeira, através de uma apólice de seguro de responsabilidade 

ambiental (Anexo Y). 
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9 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

9.1 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Em cada fator ambiental são descritas as medidas e técnicas propostas para evitar, reduzir ou 

compensar os impactes negativos considerados mais significativos e para potenciar impactes 

positivos. 

9.1.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

Pela análise efetuada verifica-se que não são identificados impactes ambientais, pelo que não 

se indicarão quaisquer medidas de mitigação específicas para o fator Geologia, Geomorfologia 

e Recursos Minerais. 

9.1.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Os impactes ambientais sobre os recursos hídricos subterrâneos serão minimizados através de 

medidas de prevenção de contaminação dos mesmos por produtos químicos, combustíveis, 

resíduos ou águas residuais. A MOLD-TECH PORTUGAL possui implementadas nas suas 

instalações atuais diversas medidas com este fim, conforme descrito ao longo do Capítulo 3, 

tais como: existência de pavimentos impermeáveis, sistemas de contenção de eventuais 

derrames nas linhas de tratamento de superficíe, áreas de armazenamento específicas para 

produtos químicos e resíduos; tratamento e encaminhamento das águas residuais domésticas 

para o coletor municipal. Estas medidas deverão ser mantidas e reforçadas. Adicionalmente, 

deverão ser implementadas as seguintes acções: 

- As condições de armazenamento dos resíduos, nomeadamente dos resíduos 

classificados como perigosos, devem ser melhoradas, por forma a garantir que estes se 

encontram sempre devidamente acondicionados, identificados e sem contacto com 

água (quer a proveniente da precipitação quer a proveniente de escoamentos 

superficiais), assim como localizados em local dotado de bacia de contenção/sistema 

de drenagem, de forma a prevenir a contaminação do meio natural; 

- O bom estado e estanquidade da rede de transporte das águas residuais geradas e dos 

reservatórios subterrâneos onde são armazenados os produtos químicos e as águas 

residuais deverão ser verificados regularmente. 

9.1.3 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

De forma a minimizar a afetação da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais deverão 

ser mantidas e reforçadas as medidas já implementadas pela empresa ao nível da gestão da 

água, nomeadamente: o controlo sobre as quantidades consumidas; a utilização de sistemas de 
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circulação em circuito fechado; a realização das lavagens por cima dos próprios banhos de 

tratamento de superfície por forma a minimizar os arrastes; o controlo de qualidade dos banhos 

concentrados de modo a que nunca, ou apenas em condições excepcionais, sejam 

descarregados; a instalação de torneiras temporizadas nas instalações sanitárias; a 

manutenção preventiva do sistema de distribuição de água e a sensibilização dos trabalhadores 

para a adoção de boas práticas de gestão da água.  

Para além disso, recomenda-se que as instalações sanitárias e os balneários novos sejam 

equipados com torneiras/chuveiros com dispositivo de redução de caudal, e os autoclismos 

tenham a opção de descarga de volume de água mais reduzido.  

A potencial contaminação dos recursos hídricos superficiais será minimizada através de 

medidas de prevenção de contaminação dos mesmos por produtos químicos, combustíveis, 

resíduos ou águas residuais, conforme já previso ao nível dos recursos hídricos subterrâneos 

(secção 9.1.2). Adicionalmente, de forma a controlar a emissão de águas residuais em coletor 

municipal, a MOLD-TECH PORTUGAL deverá manter e reforçar as medidas de controlo do 

volume e qualidade das descargas. Deverá ainda ser assegurada a manutenção preventiva do 

sistema de drenagem de águas residuais, existentes e a construir, conforme realizado pela 

MOLD-TECH PORTUGAL nas instalações atuais. 

A substituição de produtos químicos perigosos utilizados por outros menos nocivos para o 

ambiente, dentro das possibilidades do processo, constitui uma medida adicional de 

minimização deste impacte ambiental. 

9.1.4 QUALIDADE DO AR 

A minimização dos impactes ambientais resultantes da atividade da MOLD-TECH PORTUGAL 

passará por dar continuidade a uma série de medidas, parte das quais já implementada, 

nomeadamente: 

 realização de controlo operacional nos processos gerados de emissões; 

 racionalização dos consumos de energia; 

 manutenção das boas condições de armazenamento dos produtos químicos; 

 sensibilização dos trabalhadores para a adoção de boas práticas na utilização dos 

produtos químicos; 

 manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da 

prevenção de incêndios; 

 realização de manutenção dos equipamentos que contêm GFEE por técnicos 

qualificados para o efeito e respetivo  encaminhamento das quantidades de 

substâncias eventualmente removidas para destinos adequados; 
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 substituição dos produtos de base solvente por soluções alternativas, técnica e 

economicamente viáveis, de base aquosa ou, quando tal não for possível, com menor 

teor de solvente; 

 desenvolvimento de boas práticas na utilização de solventes. 

9.1.5 PAISAGEM 

A minimização dos impactes negativos na paisagem onde se insere a área da MOLD-TECH 

PORTUGAL será conseguida através da criação de uma barreira arbórea/arbustiva, na medida 

do possível, e colocação de canteiros ao longo dos limites da área a oeste com maior acesso 

visual. 

9.1.6 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

De forma a minimizar a afetação do ecossistema deverá ser realizada uma adequada 

manutenção de todas as máquinas (fixas ou em movimento), por forma a garantir a menor 

produção de ruído possível. Desta forma, poderão ser atenuados os impactes sobre a avifauna 

local, minimizando o afastamento de espécies menos resilientes, inclusive espécies não 

detetadas durante a visita ao local mas que possam existir nas áreas circundantes à área de 

estudo e que possam vir a ser perturbadas pelos níveis de ruído. 

Deverá também ser sempre assegurado o correto armazenamento temporário dos produtos 

químicos e demais materiais utilizados nos diferentes processos, bem como dos resíduos 

produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Os 

resíduos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, 

promovendo a separação das frações recicláveis e posterior envio para destino adequado. Os 

produtos reagentes usados devem ser manuseados e armazenados somente por pessoal 

formado para o efeito, e o seu armazenamento deve ocorrer em locais dotados de bacias de 

retenção, evitando assim derrames acidentais que possam impactar de forma negativa o 

ambiente circundante. 

É também importante realçar a importância do cumprimento das medidas de gestão previstas 

ao nível dos solos, águas subterrâneas, qualidade do ar, ruído e resíduos, conforme avançado, 

nas respectivas secções. 

9.1.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

No que concerne ao projeto da MOLD-TECH PORTUGAL e de acordo com os impactes 

apresentados, não se apresentam quaisquer medidas de mitigação de impacte patrimonial. 
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9.1.8 SOLO E USO DO SOLO 

De forma a evitar a ocorrência de situações acidentais que possam afetar a qualidade dos 

solos, é importante que sejam mantidas/implementadas as medidas de prevenção da 

contaminação das águas subterrâneas listadas na secção 9.1.2. 

9.1.9 SOCIOECONOMIA 

No que se refere aos impactes identificados no presente descritor, apresentam-se de seguida 

as medidas de mitigação propostas para os mesmos. 

 Manutenção da lógica organizacional e de crescimento da empresa, de modo a manter o 

volume de negócios do concelho; 

 Integração dos colaboradores num trabalho de qualidade com condições de segurança e 

saúde adequadas, medidas já integradas nas práticas e procedimentos da empresa; 

 Medidas de gestão ambiental e medidas de gestão da prevenção já integradas nas práticas 

e procedimentos da empresa, bem como o cumprimento da legislação ambiental 

(nomeadamente as que serão definidas na Licença Ambiental); 

 Manutenção do sistema de identificação de perigos e avaliação de riscos bem como um 

conjunto de medidas e meios para a sua prevenção e controlo. 

Acresce referir neste capítulo as medidas que permitem reduzir os impactes ambientais sobre a 

população são essencialmente as medidas de mitigação propostas para reduzir os impactes 

negativos no meio natural identificados nos diversos fatores ambientais, designadamente Solo e 

Uso do Solo, Recursos Hídricos Subterrâneos, Recursos Hídricos superficiais, Paisagem, 

Sistemas Ecológicos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. 

A MOLD-TECH PORTUGAL deverá também garantir que são atendidas e investigadas 

eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver com a maior brevidade 

possível possíveis situações de incomodidade. 

9.1.10 AMBIENTE SONORO 

De forma a minimizar os impactes sobre o Ambiente Sonoro, deverão ser consideradas as 

seguintes ações: 

 racionalizar a circulação de veículos e maquinaria; 

 promover a circulação do tráfego rodoviário e dos trabalhos mais ruidosos durante o 

período das 8h às 20h; 

 garantir a manutenção adequada de todas as máquinas e equipamentos. 
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Deverão ser também mantidos os procedimentos e metodologias presentemente adotados com 

vista a garantir o cumprimento da legislação em vigor neste domínio e a proteção do meio 

natural, o qual se considera adequado. Destacam-se, entre outras, as seguintes medidas: 

 Realização de controlo operacional dos processos geradores de ruído e manter um plano 

de manutenção preventiva dos mesmos. 

 Estabelecimento de requisitos aquando da compra de máquinas e equipamentos, de modo 

a garantir que os mesmos apresentem caraterísticas sonoras que permitam cumprir com a 

legislação em vigor. 

9.2 PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O Plano de Monitorização previsto permitirá, por um lado, verificar o cumprimento dos requisitos 

legais associados aos fatores ambientais avaliados e, por outro lado, a validação dos impactes 

ambientais previstos e das medidas de mitigação propostas. 

São contemplados os fatores ambientais Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos 

Subterrâneos, Qualidade do Ar e Solos. Não se justifica a apresentação e aplicação de um 

plano de monitorização para os restantes fatores ambientais considerados. 

9.2.1 RECURSOS HÍDRICOS DE SUPERFÍCIE 

Por forma a controlar o volume de água da rede pública consumido, deverão ser monitorizados 

os consumos de água mensais. Esta monitorização poderá ser feita a partir dos dados 

fornecidos pela entidade responsável pelo abastecimento público de água, nas suas facturas. 

9.2.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Por forma a controlar e evitar a potencial contaminação das águas subterrâneas, a MOLD-

TECH PORTUGAL irá manter atualizado um registo da quantidade e tipo de resíduos 

recolhidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem como da respetiva  

origem e destino, com identificação da operação efetuada, conforme estipula a legislação em 

vigor. Este registo será avaliado anualmente e, de acordo com a evolução da quantidade e tipo 

de resíduos gerados, poderão ser implementadas medidas adicionais às sugeridas no sentido 

de minimizar os impactes ambientais detetados. De notar ainda a monitorização e comunicação 

anual obrigatórias, ao abrigo da legislação em vigor, nomeadamente o preenchimento anual do 

SIRAPA. 

9.2.3 QUALIDADE DO AR 

Relativamente às fontes fixas, recomenda-se que para além de manter o plano de 

monitorização já implementado (conforme apresentado na secção 5.5.8), e seguir qualquer 
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disposição nova que venha a ser definida pela APA em sede de licenciamento ambiental, a 

MOLD-TECH PORTUGAL passe também passar a monitorizar a fonte FF3 relativamente aos 

parâmetros compostos inorgânicos clorados e óxidos de azoto, dado que esta fonte recebe a 

emissão de banhos de tratamento de superfície que incluem na sua composição ácido nítrico e 

ácido clorídrico. Esta monitorização deverá ser realizada, inicialmente, duas vezes por ano. 

Tendo por base os resultados obtidos, nomeadamente no que se refere aos caudais mássicos 

emitidos e ao valores limite de emissão, de acordo com o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril 

e a Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, a MOLD-TECH PORTUGAL poderá depois rever a 

periodicidade de monitorização destas fontes, em consonância também com o que venha a ser 

estabelecido em sede de licenciamento ambiental pela APA. 

A monitorização deverá ser realizada por laboratório acreditado e os resultados deverão ser 

comunicados à autoridade competente (CCDR-N) no prazo de 60 dias após a realização das 

medições, através do balcão eletrónico, de acordo com o estipulado no Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 78/2004. 

A MOLD-TECH PORTUGAL deverá ainda manter atualizado um registo indicando a quantidade 

de cada gás fluorado com efeito de estufa que esteja instalada, a quantidade de cada gás 

fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito de recarga e a quantidade de 

cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito de regeneração e 

destruição. Estes dados devem ser comunicados à Agência Portuguesa do Ambiente, através 

do preenchimento de dados no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do 

Ambiente (SIRAPA). 

A MOLD-TECH PORTUGAL deverá ainda proceder ao controlo dos consumos de solvente, 

nomeadamente através da elaboração de registos mensais com a quantidade consumida de 

cada produto e o setor onde se verifica cada consumo. 

9.2.4 SOLOS  

Por forma a controlar e evitar a potencial contaminação de solos, a MOLD-TECH PORTUGAL 

deverá cumprir com o previsto na secção 9.2.2 no que respeita ao controlo de resíduos. 

9.3 RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Prevê-se a elaboração de Relatórios de Monitorização (RM) de acordo com a estrutura proposta 

na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, os quais deverão incluir: 

 os resultados dos Programas de Monitorização, efetuados de acordo com o definido 

na Secção 6.1 a 6.4; 

 uma discussão dos resultados obtidos, tendo em consideração os resultados 

esperados e, quando aplicável, as medidas de gestão ambiental adoptadas; 
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 alterações ao Programa de Monitorização previsto e sua justificação, quando 

necessário. 

Os RM serão elaborados com periodicidade anual, tendo como destinatário a CCDR-N. Estes 

relatórios serão independentes das informações enviadas a entidades competentes no âmbito 

da legislação ambiental em vigor, nomeadamente o envio à CCDR-N do resultado do auto-

controlo das emissões gasosas provenientes das fontes fixas e o preenchimento do SIRAPA. 
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10 LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 

Na elaboração deste EIA identificaram-se as lacunas técnicas e de conhecimento que a seguir 

se descrevem, as quais foram referidas nos respetivos fatores ambientais. 

No que se refere à componente ecológica é de relatar que alguns taxa florísticos possivelmente 

existentes na área de estudo ou nos seus limites mas não foram detetados à data da visita. De 

facto, muitas plantas são anuais e algumas só são possíveis de identificar com clareza em 

determinadas épocas do ano, sendo o outono e o inverno épocas menos favoráveis para a sua 

deteção (Santarém, Silva, & Santos 2015).  

O mesmo acontece ao nível da fauna. Não foram detetadas espécies da classe Aves comuns 

em zonas perturbadas, como o Pardal-comum (Passarus domesticus), a Rola-turca 

(Streptopelia decaocto) ou o Pombo-das-rochas (Columba livia) (Equipa Atlas, 2008). Tal facto 

pode dever-se, por um lado, ao afastamento dos exemplares da área de estudo nos períodos de 

ruído mais elevado, e, por outro, à existência de locais mais favoráveis nos limites da unidade 

industrial (terrenos incultos).  

Embora não tenham sido detetadas espécies de invertebrados no dia da visita ao local – 

possivelmente por as condições climatéricas e a proximidade à época invernal não o permitirem 

com a mesma clareza que noutras condições – é provável a existência de diversas espécies de 

invertebrados no local, nomeadamente pertencentes às seguintes ordens: Coleoptera, Diptera, 

Hemiptera, e Lepidoptera. Estas são ordens cujos exemplares são detetados com frequência 

em espaços fortemente perturbados, como o são as unidades industriais. 

Salienta-se a importância que os espaços verdes assumem na conservação de espécies 

faunísticas em meio ruderal. Estas lacunas no conhecimento podem afetar a análise dos 

impactes apresentadas neste relatório, podendo estes assumir uma significância superior no 

caso das espécies supracitadas ocorrerem no local. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, desconhece-se a profundidade do nível 

freático na área da instalação assim como a sua variabilidade sazonal. São também 

desconhecidos, para anos recentes, as concentrações em nitratos, fluoretos e níquel, do 

efluente industrial a armazenar temporariamente nos quatro reservatórios da unidade industrial.    

Nos restantes fatores ambientais avaliados não foram identificadas lacunas técnicas e de 

conhecimento relevantes. 
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11 CONCLUSÃO 

A MOLD-TECH PORTUGAL é uma unidade industrial dedicada ao tratamento de superfície de 

produtos industriais, localizada na Rua da Estrada Velha, freguesia de Moreira da Maia, concelho 

da Maia e distrito do Porto. A sua história começou a escrever-se ainda no final dos anos 50, 

embora a empresa tenha surgido na década seguinte, associada a um grupo têxtil, com o 

objetivo de produzir ferramentas para utilizar no acabamento e impressão de tecidos. Com o 

tempo, a empresa diversificou a sua actividade, detendo actualmente uma significativa 

capacidade produtiva na área da texturização de plásticos e metais por processos químicos, 

especialmente na área do setor automóvel. Recentemente, decidiu apostar no desenvolvimento 

de ferramentas especiais em níquel para moldar as peles de PVC conformadas que revestem 

os painéis de instrumentos (tabliers) e os apoios de braço dos automóveis de gama média e 

alta, processo que incluiu a instalação de uma linha de tratamento de superfície com 216,76 m3 

de volume de banhos, assim como na gravação laser de profundidade em metais. 

O presente estudo tem como objetivo identificar e avaliar os impactes ambientais decorrentes 

do projeto como um todo, bem como identificar as medidas que deverão ser implementadas de 

modo a evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e potenciar impactes positivos. De 

seguida são apresentadas as conclusões alcançadas, quer no que respeita às principais 

condicionantes como aos principais impactes do projeto. 

11.1 PRINCIPAIS CONDICIONANTES DO PROJETO E DA AVALIAÇÃO 

DESENVOLVIDA 

No EIA realizado não foram identificadas condicionantes que possam afectar a execução do 

projeto ou a avaliação desenvolvida. 

11.2 PRINCIPAIS IMPACTES DO PROJETO E RESPECTIVA PONDERAÇÃO 

Identificaram-se como impactes ambientais negativos mais relevantes o consumo de recursos 

hídricos superficiais, a emissão de poluentes para a atmosfera e a produção de águas residuais 

com elevada carga poluente, com o associado potencial de contaminação do meio natural em 

caso de acidente ou incidente. Como impactes positivos identificou-se a dinamização da 

economia local e o aumento dos postos de trabalho. Nos restantes fatores ambientais 

estudados identificaram-se maioritariamente impactes ambientais inexistentes ou pouco 

significativos. 

As medidas de mitigação identificadas referem-se, na sua maioria, a medidas já implementadas 

pela MOLD-TECH PORTUGAL decorrentes do seu sistema de gestão ambiental. É de salientar 

que a empresa tem desenvolvido um elevado esforço técnico e económico com vista à melhoria 

do seu desempenho ambiental, dispondo já de um conjunto bastante alargado de técnicas e 
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procedimentos ao melhor nível. No entanto, dada a persistência e relevância de alguns 

impactes, considera-se fundamental reforçar a importância das medidas adoptadas e de 

proceder à implementação de um conjunto de medidas de minimização adicionais, 

nomeadamente as seguintes: a melhoria das condições de armazenamento e controlo das 

águas residuais geradas, o controlo sobre a quantidade de água consumida, a utilização de 

sistemas de circulação de água em circuito fechado, a manutenção preventiva do sistema de 

distribuição de água, a sensibilização dos trabalhadores para a adoção de boas práticas de 

gestão da água, a substituição dos produtos de base solvente por soluções alternativas 

(produtos de base aquosa ou, quando tal não for possível, com menor teor de solvente), o 

desenvolvimento de boas práticas na utilização de solventes e a melhoria das condições de 

armazenamento e controlo dos resíduos gerados. 

No sentido de monitorizar os principais impactes previstos, bem como a eficácia das medidas 

de mitigação, foi proposto um programa de monitorização ambiental abrangendo, 

essencialmente, os recursos hídricos de superfície, com o controlo do consumo de água, os 

recursos hídricos subterrâneos, com o controlo dos resíduos, no que se refere aos registos do 

processo de gestão dos mesmos, a qualidade do ar, com a monitorização das emissões 

gasosas e o controlo das quantidades de solvente consumidas, e ainda o ambiente sonoro, com 

a monitorização do ruído ambiental. 

Em síntese, com a implementação das medidas de mitigação propostas não se identificam 

impactes ambientais que inviabilizem o projeto da MOLD-TECH PORTUGAL. 
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ANEXO A AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO 















MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

 

 

ANEXO B LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO SOBRE CARTA MILITAR  



 

Tema Base: Carta Topográfica Militar na escala original de 1/25000, extrato da Folha 110 – Maia, IGeoE 
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ANEXO C LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO SOBRE FOTOGRAFIA 
AÉREA
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ANEXO D CARTA DE ORDENAMENTO 
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ANEXO E CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO F CARTA DE CONDICIONANTES 

 





 



MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

 

 

ANEXO G PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
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ANEXO H ALÇADOS E CORTES 
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CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE 
 
 

A Mold- Tech Portugal, localiza-se no Concelho da Maia, concretamente, na Rua Vasconcelos Costa 416, 4470- 

640 Moreira da Maia. 

A totalidade da área coberta das instalações é de 4187m2. Estando dividida em 6 pavilhões com as seguintes 

áreas cobertas e respetivas atividades dedicadas: 

 
 

PAVILHÃO ÁREA COBERTA – M2
 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
 
 

Pavilhão 1 

 
 
 

717 

Planeamento, 

Polimento 

Proteção 

Prints 

DTT 

Controlo de Qualidade 

 
Pavilhão 2 

 
708 

Gravação química 

Spray 

Controle de Qualidade 

 

Pavilhão 3 

 

582 

Revestimentos (Tribocoat + Release Coat) 

Pintura 

Embalamento e Expedição 

Logistica 

 
Pavilhão 4 

 
740 

Retoque 

Gravação de cilindros 

Tool Finishing 

 
Pavilhão 5 

 
800 

Níquel Forming 

Serviços administrativos 

Engenharia 

 
Pavilhão 6 

 
640 

Serviços administrativos 

Departamento Comercial 

Gravação Laser 
 

Atualmente a Mold-Tech Portugal, Lda. conta com o apoio de um total de 144 colaboradores. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

O processo produtivo da Mold-Tech Portugal está dividido essencialmente em duas linhas de produtos, a 
fabricação de conchas/placas e a fabricação de moldes texturados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do processo de Texturização de Moldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fluxograma do processo Níquel Forming (eletroformação). 

Receção de peças 

Pré-tratamento 
(desengorduramento/ 

proteção da peça) 

Gravação (mecânica, 
química, laser) 

Embalagem/ 
Expedição  

Acabamento 
(tribocoat/mecânico) 

Resíduos 

Emissões atmosféricas 

Consumo de água 

Consumo de 
matéria-prima & 
auxiliar 

Modelo de banho 
aprovado 

Preparação do modelo 
de banho 

Eletroformação 

Embalagem/ 
Expedição  

Desmoldagem Resíduos 

Emissões atmosféricas 

Consumo de água 

Consumo de 
matéria-prima & 
auxiliar 
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Para além das atividades identificadas anteriormente, é possível identificar várias atividades de apoio ao 

processo produtivo da empresa, tais como:  

 Manutenção 

 Áreas sociais (instalações sanitárias, balneários e refeitório). 

 Produção de ar comprimido. 

 Transformação de energia. 

 Áreas de armazenamento (matéria-prima, produto acabado, componentes, resíduos não 

perigosos, resíduos perigosos e produtos químicos). 

 

Da atividade da Mold-Tech Portugal, destacam-se as seguintes áreas de intervenção: 

Gravação química de moldes 

Gravação de cilindros 

Nickel Forming 

Release Coat 

Tribocoat 

Gravação Laser 

Model–Tech 

Seguidamente serão descritos os processos produtivos associados às atividades supra – identificadas. 

 

 
PROTEÇÃO 

 

Nas peças que se destinam à gravação ou texturização química ou mecânica, as superfícies que não se 

pretendem texturizadas ou gravadas têm de ser protegidas. 

A proteção das peças que se destinam a tratamentos químicos tem de ser feita com fitas adesivas 

impermeáveis e protetores elásticos (borracha líquida) ou outros produtos também resistentes à corrosão 

química. 
 

Começa-se por desengordurar perfeitamente os elementos metálicos com detergentes e solventes 

(benzina, petróleo ou tolueno) de forma a eliminar todo o tipo de sujidade e promover a adesão do 

protetor elástico e das fitas proteção das zonas que não serão alvo de texturização. 

Após o desengorduramento, é aplicado o protetor elástico por toda a superfície do molde. 

Quando a espessura da camada de protetor elástico é suficiente para garantir a segurança das 

superfícies isoladas, deixa-se secar bem para se proceder então ao recorte da área a texturizar. Esta 

operação é realizada com recurso a bisturis de todos os tipos, réguas curvilíneas, compassos, 

graminhos, etc. 

Posteriormente, são limpas as áreas a texturizar dos excedentes de fitas, e protetor elástico, 

considerando-se assim a proteção concluída. 

Nos casos em que as peças apenas serão alvo de gravação mecânica por projeção de granalhas 

abrasivas a proteção é feita unicamente com fitas resistentes à abrasão mecânica, sendo depois o 

processo de recorte similar ao supra descrito. 
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 DECAPAGEM 
 

A decapagem é efetuada antes da gravação e consiste no jateamento das superfícies a texturizar com micro- 

esferas de vidro ou outras granalhas abrasivas de grão fino (óxido de alumínio, rochas moídas, etc.), aplicadas 

com recurso a pistola alimentada a ar comprimido. 
  

Esta operação tem como função remover todas as impurezas e criar alguma microrugosidade nas superfícies 

para facilitar a sua gravação. O ataque químico a superfícies decapadas torna-se mais eficaz e permite obter 

um resultado mais rigoroso. 

 

 

GRAVAÇÃO QUÍMICA DE MOLDES E OUTRAS FERRAMENTAS ESPECIAIS 
 

A gravação química de moldes e outras ferramentas especiais consiste na criação de texturas específicas por 

ataques químicos às superfícies moldantes dos moldes ou superfícies de trabalho ou de outras ferramentas 

especiais. 

Este método é exclusivo e patenteado e aplica-se em todos os setores da industria. 

Seguidamente é descrito sucintamente o processo produtivo de gravação química de moldes e outras 

ferramentas especiais. 

Após concluída a limpeza e proteção do molde, é aplicado o padrão de textura pretendido nas 

superfícies a gravar. 

Este padrão pode ser obtido por: 

- DTT (Tecnologia Digital de Transferência) que consiste na impressão assistida por computador 

numa pelicula de transporte em plástico ou papel, do desenho que pretendemos transferir para 

superfície a gravar. Esse desenho é passado da pelicula de transporte para a superfície a gravar por 

decalque. 

- Spray que consiste na pulverização das superfícies a gravar com gotículas de tinta resistente aos 

ataques químicos, com tamanhos e densidades bem definidas, aplicadas por pistolas de pintura 

especiais. 

Após a aplicação do padrão, o molde vai ser imerso numa solução química especialmente preparada 

para gravar o padrão da textura pretendido. Dependendo do tipo de aço do molde, e da textura 

desejada é selecionado o tipo de preparação química na qual será imerso o molde durante o tempo 

necessário para obter a textura desejada. O tempo de imersão pode também variar de acordo com a 

temperatura ambiente e a agitação do banho químico. 

Obtida a gravação da textura pretendida, o molde é seco e limpo, para ser monitorizado o brilho e a 

rugosidade da textura aplicada. 

Caso os parâmetros não correspondam aos níveis pretendidos, o molde volta a ser imerso na 

preparação química o tempo necessário e após seco e limpo é novamente monitorizado. 

Procede-se à limpeza dos óxidos e resistes por decapagem do molde com micro-esferas de vidro nas 

salas de jateamento. 

Assim que atingidos os parâmetros de rugosidade e brilho pretendidos, o molde segue para a secção 

de limpeza e embalagem, onde é efetuada a remoção de toda a proteção inicialmente aplicada ao 

molde, nas áreas não intervencionadas. 

Por fim, o molde é limpo e embalado para envio ao cliente. 
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GRAVAÇÃO MECÂNICA POR PROJEÇÃO DE GRANALHAS ABRASIVAS 
 

A gravação química, pode ser complementada, e nalguns casos substituída por Gravação Mecânica por 

Projeção de Granalhas Abrasivas. 

Para execução desta operação, o colaborador: 
 

Verifica se a proteção está bem executada; 

Posteriormente limpa o silo da máquina de jateamento, e coloca a quantidade de granalha suficiente 

para texturizar a superfície em causa e prossegue com a texturização; 

A tarefa completa-se com a confirmação, por meio de amostras de plasticina, se a textura corresponde 

ao pretendido; 

Depois de atingida a textura pretendida, é retocada a proteção para dar o acabamento; 

O acabamento faz-se pelo mesmo processo usando as micro-esferas de vidro adequadas ao tipo de 

acabamento desejado; 

São igualmente retiradas as proteções do molde, seguindo-se as operações de limpeza e embalagem 

para posterior envio ao cliente. 

 

 
GRAVAÇÃO DE CILINDROS 

 

A gravação de cilindros pode ser desenvolvida por processo Mecânico ou Químico e tem como principais 

mercados: 

Couro  Sintéticos 

Chapas plásticas 

Filmes para fraldas 

Laminados para plásticos 

Pisos metálicos 

Papel 

O processo inicia-se com a receção do cilindro nas nossas instalações, podendo este ser novo ou para 

reparação; 

CILINDROS NOVOS 
 

No caso de o cilindro ser novo, é retificado e corrigida a sua excentricidade com recurso à retificadora; 

Nalguns casos também construímos internamente o cilindro; 

Após esta fase, pode ser tratado com polimento de alto brilho e assim enviado para o cliente ou pode 

ainda ser aplicada uma textura na sua superfície. 

 
 

No caso de ser aplicada textura nos cilindros, esta pode ser executada de 4 formas distintas, especificamente: 
 

1) LASER ROLOS 

a) O processo inicia-se com a aplicação de uma tinta resistente à corrosão química na 

superfície de trabalho do cilindro de aço; 

b) Depois, o cilindro é colocado na máquina de laser e o feixe de radiação laser, assistido 
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 por computador, queima a tinta removendo-a das superfícies que se pretendem 

gravadas em baixo-relevo, definindo assim o desenho que se pretende gravado no 

cilindro; De seguida o cilindro de aço é imerso numa preparação química ácida que vai 

atacar as superfícies de onde se removeu a tinta até se obter a profundidade 

pretendida, em função do tempo de imersão/ataque; 

c) A remoção da tinta excedente é feita por decapagem mecânica, à semelhança do 

ocorrido nos moldes; 

 
2) SPRAY 

a) É aplicado à pistola com tinta de uma granulometria previamente definida que garante 

a obtenção da textura pretendida; 

b) Após a secagem do spray, o cilindro é imerso numa preparação (gravação química) 

para reforçar o relevo do padrão; 

c) A remoção da tinta excedente é feita por decapagem mecânica; 

 
3) MOLETAGEM 

a) Após a retificação e correção da excentricidade do cilindro metálico este é protegido 

com a tinta resistente ao ácido referida anteriormente; 

b) No torno é afixada uma matriz em aço endurecido com o padrão de textura invertido 

que por compressão grava a superfície do cilindro com o desenho da matriz; 

c) Quando o padrão a gravar é demasiado profundo para poder ser gravado apenas por 

compressão, pinta-se a superfície a gravar com tinta resistente à corrosão química 

antes de lhe passar a matriz, e após cada passagem da matriz o cilindro é imerso numa 

preparação ácida para aprofundar por corrosão química as depressões provocadas 

pela matriz. A matriz ao passar remove a tinta dos locais onde toca e só esses locais é 

que fundam com a corrosão química; 

d) A tinta de proteção é completamente removida quando a matriz toca por todo no 

cilindro e a gravação atinge a profundidade da gravação da matriz. 

e) O acerto do brilho das superfícies gravadas por este processo é feito por escovagem 

ou por jateamento com microesferas de vidro e ou granalha de oxido de alumínio. 

 
4) FOSCAGEM 

O cilindro pode ter como acabamento de superfície somente a aplicação do jateamento com 

microesferas de vidro e ou granalha de oxido de alumínio com a granulometria adequada, 

desta forma se obterá um acabamento fosco. 

 
➢ Após a aplicação da textura o cilindro é lavado e seco e embalado para envio ao cliente. 

 
 

NÍQUEL FORMING 
 

Esta tecnologia inovadora permite o fabrico de ferramentas de grandes dimensões em níquel para produção 

de peças através de processos Slush Molding, IMG (In Mold Graining) e termoformação, com excelentes 

características tais como: 

Dureza adequada ao tipo de tecnologia em que a peça de níquel vai ser utilizada; 

Excelente resistência aos choques térmicos; 
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 Excelente resistência à corrosão química; 

Possibilidade de polimento de alto brilho; 

Permite a reprodução fiel de texturas como couro ou tecido; 

Excelente condutividade térmica; 

Permite estruturas de suporte leves. 

 

A produção deste tipo de peças pode ser dividida nas 3 fases que se enunciam de seguida: 

Fabrico e preparação de um modelo de banho para eletroformação; 

Posicionamento do modelo de banho numa solução adequada para que o níquel se deposite 

na superfície do modelo de banho por eletrolise; 

Separação do modelo de banho do metal eletrodepositado (coquilha). 
 
 

PREPARAÇÃO DO MODELO DE BANHO PARA ELETROFORMAÇÃO 

Preparação da estrutura de suporte: 

O modelo de banho obtido por subcontratação é constituído por resina epóxida e fibra de 

vidro podendo ser reforçado com nervuras de material termoplástico; 

São montados no modelo de banho, os contatos elétricos de forma a permitir uma 

distribuição uniforme de corrente elétrica durante todo o processo de eletroformação; 

As zonas do modelo que não se pretende expor à eletrodeposição, são isoladas com um 

revestimento protetor, compatível química e termicamente com o banho onde será imerso 

o modelo de banho; 

Nas áreas em que se pretende que haja eletrodeposição de níquel, é aplicada uma solução 

química que promove a condutividade do metal para a adesão ao modelo de banho. 

A peça está assim preparada para a eletrodeposição de níquel. 
 

ELETRODEPOSIÇÃO DO METAL NO MODELO DE BANHO: 

Esta fase inicia-se com a preparação do banho químico (banho de Sulfamato de níquel), sendo 

adicionados às tinas de banho, os produtos químicos constituintes do banho químico nas 

quantidades definidas tendo em conta o volume de banho necessário para a produção da 

peça; 

O modelo de banho é colocado de forma suspensa no banho de Sulfamato de níquel; 

São acionados os retificadores associados à tina de banho químico e que vão gerar a corrente 

elétrica necessária para promover a eletroformação. A intensidade da corrente elétrica gerada 

por estes equipamentos é ajustada, tendo em conta a área do modelo de banho a 

eletroformar; 

Após a primeira entrada na tina, o modelo de banho, poderá sair para verificação de 

espessuras, correção de formas e posterior ocultação de áreas assim que o metal depositado 

tenha uma espessura que o justifique. 

Podem definir-se as seguintes fases intermédias do processo de eletroformação, que se vão 
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 desenvolvendo sucessivamente até que esteja concluída a eletroformação da peça de acordo 

com os requisitos pré-estabelecidos. 

o Imersão da peça no banho de eletroformação; 

o Retirada da peça do banho de eletroformação; 

o Lavagem da peça com água de osmose; 

o Verificação de espessuras; 

o Rebarbagem/fresagem das áreas com eletrodeposição em excesso; 

o Lavagem com água de osmose; 

o Verificação de espessuras; 

o Proteção de áreas que apresentem a espessura pretendida de forma a evitar 

eletroformação nessas áreas; 

o Inclusão de ânodos auxiliares em zonas de baixa densidade de corrente; 

o Lavagem com água de osmose e detergente neutro; 

o Ativação da peça em banho eletrolítico (anódica e catódica); 

o Imersão da peça no banho de eletroformação. 

 

Assim que o material depositado atinge a espessura pré-definida, dar-se-á a rebarbagem 

final para homogeneizar espessuras e corrigir formas. 
 

 
DESMOLDAGEM: 

Após a conclusão da eletroformação da peça é necessário proceder à sua desmoldagem, isto 

é, retirar o modelo de banho de modo a que se obtenha a peça final (concha/placa de níquel). 

Esta operação consiste essencialmente em 

o Separar a estrutura de suporte do modelo/coquilha; 

o Retirar todo o material termoplástico de reforço; 

o Aquecimento da concha em forno a 200° C durante uma hora; 

o Remoção do modelo da coquilha por ação mecânica. 
 

Após a desmoldagem inicia-se o processo de acabamento, as operações inerentes a esta 

fase do processo produtivo são as que se escrevem em seguida: 

o Corte da aba de rebordo na dimensão final; 

o Limpeza da coquilha por decapagem mecânica; 

o Aplicação dos reforços nas zonas mais frágeis por soldadura laser; 

o Polimento; 

o Ajuste de brilho; 

o Verificação final; 

o Embalagem e envio para o cliente. 
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RELEASE-COAT 
 

O Release-Coat é um revestimento para utilização em superfícies moldantes texturizadas, que confere as 

seguintes vantagens: 
 

Permite obter peças plásticas em ABS e PP com baixo nível de brilho e elevada resistência aos riscos 

provocados por corpos estranhos durante o seu manuseamento e utilização; 

Melhora a fluidez do material plástico no enchimento das peças bem como a sua desmoldação;  

Disfarça manchas de soldaduras nas superfícies texturizadas e de certos defeitos metalúrgicos dos 

blocos de aço que compõe o molde; 

Evita a utilização de produtos desmoldantes tais como silicone e ceras em superfícies de geometria 

complexas; 

Confere grande resistência à oxidação e corrosão das superfícies revestidas. 
 

A hidrofobicidade, a impermeabilidade ao gás e o baixo coeficiente de fricção do RELEASE-COAT mantêm-se 

ativos sob uma vasta gama de temperaturas. 

ETAPAS DO PROCESSO: 
 

O molde onde será aplicado o Release – Coat é limpo com benzina e isolado com fitas resistentes à 

abrasão, de forma a que apenas fiquem desprotegidas as áreas onde será aplicado Release – Coat; 

Posteriormente, o molde é limpo a jato de vidro; 

Após a limpeza, o molde é levado ao forno a cerca de 150°C até o molde atingir a temperatura de cerca 

de 100°C; 

Procede-se seguidamente à aplicação, com pistola de spray, da tinta Release-Coat de acordo com a 

intensidade de brilho pretendida pelo cliente; 

São retiradas as fitas de proteção do molde e este volta ao forno a uma temperatura de cerca de 220°C 

durante 6 a 8 horas para cozimento da tinta aplicada; 

Terminado o cozimento da tinta, o molde é deixado a arrefecer; Posteriormente, o molde é embalado 

e enviado ao cliente. 
 

A experiência demonstra que a durabilidade do Release-Coat, em boas condições, permite obter entre os 100 

000 a 120 000 ciclos a moldar PP ao passo que na moldação do ABS o número de ciclos pode variar entre 50 

000 e 60 000 ciclos. 

 

TRIBOCOAT 
 

Tribocoat é um revestimento destinado a diminuir o coeficiente de atrito das superfícies revestidas, aumentar 

a resistência à oxidação, corrosão e desgaste; 

Consiste num recobrimento uniforme e homogéneo de níquel químico e teflon que pode ser aplicado em 

componentes de moldes para plástico, incluindo superfícies lisas e texturizadas na mais diversa industria 

multidisciplinar, facilitando ainda, o enchimento e desmoldação das peças plásticas. A aplicação do níquel 

químico e do níquel teflon pode ser feita em peças texturizadas ou não. 

O Tribocoat pode aplicar-se a todas as ligas metálicas ferrosas, e não ferrosas à base de alumínio, cobre-berílio 

etc. 
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 As peças a niquelar obedecem a ciclos próprios de acordo com a sua composição, nomeadamente se se 

tratarem de peças: 
 

a) Em alumínio; 

b) Em aço com forte caráter inoxidável; 

c) Em aço com fraco caráter inoxidável; 
 
 

PEÇAS EM ALUMÍNIO 

O processo de revestimento Tribocoat em peças de alumínio desenvolve-se ao longo das seguintes etapas: 
 

Desengorduramento com agente desengordurante adequado a peças de alumínio; 

Decapagem com decapante adequado ao tipo de material em tratamento; 

Novo processo de decapagem, desta vez com ácido Nítrico; 

Imersão em banho de zinco; 

Imersão em banho de níquel designado de “FLASH FRIO” 

Imersão em banho de níquel químico; 

Imersão em banho de níquel teflon; 

Secagem e embalamento da peça; 

Envio ao cliente. 
 

Salienta-se que, entre as diferentes fases enunciadas, a peça é lavada apenas com água. 
 

PEÇAS EM AÇO COM FORTE CARÁTER INOXIDÁVEL 

As peças em aço com forte carácter inoxidável para revestimento Tribocoat passam pelas seguintes fases: 
 

Desengorduramento das peças com agente desengordurante alcalino; 

Decapagem por imersão em banho de decapante; 

Decapagem em banho de ácido clorídrico; 

Imersão em banho de níquel WOOD; 

Imersão em níquel STRYKE; 

Imersão em banho de níquel químico; 

Imersão em níquel teflon (caso pretendido pelo cliente); 

Secagem e tratamento térmico para desgaseificar e endurecer o revestimento. 

Embalamento da peça; 

Envio da peça ao cliente. 
 

Deve ser salientado que entre as diferentes fases enunciadas, a peça é lavada apenas com água. 
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 PEÇAS EM AÇO COM FRACO CARÁTER INOXIDÁVEL 

No caso das peças de aço com fraco caráter inoxidável o processo de revestimento por Tribocoat é o seguinte: 
 

Desengorduramento das peças com desengordurante eletrolítico; 

Desengorduramento com agente químico; 

Imersão em níquel STRYKE; 

Imersão em banho de níquel químico; 

Imersão em níquel teflon (caso pretendido pelo cliente). 

Secagem e tratamento térmico para desgaseificar e endurecer o revestimento. 

Embalamento da peça; 

Envio ao cliente. 
 

Entre as diferentes fases enunciadas, a peça é lavada apenas com água. 
 

Sempre que uma peça não esteja conforme, a remoção da camada de níquel é feita por desniquelante químico 

ou por decapagem mecânica com jateamento por microesferas de vidro ou granalha fina de óxido de alumínio. 

 

 
GRAVAÇÃO LASER 

 

A gravação a laser consiste na gravação de texturas ou logotipos por remoção de metal através de raio laser. 

Implica a utilização de máquinas de gravar a laser controladas por tecnologia digital. 

Esta nova tecnologia permite obter, em qualquer tipo de superfícies metálicas e também de materiais não 

metálicos, perfis de texturas com detalhes ultra-finos que não se conseguem obter por outros processos de 

texturização. 
 

Apresenta ainda como principais vantagens: 
 

1. Programação e simulação de resultados (rendering de alta definição) recorrendo a dados CAD 

fornecidos pelo cliente da peça ou recorrendo à digitalização das superfícies da ferramenta. 

2. Possibilidade de combinar gravação laser com gravação química para otimização de processos. 

 

O trabalho inicia-se com o desenvolvimento do padrão a gravar na peça, definidos com base na 

informação disponibilizada pelo cliente; 

A máquina de gravação laser é programada e então é colocada a peça na máquina de modo a que se 

façam os ajustes e simulações necessárias para comparar os resultados obtidos com os objetivos do 

cliente; 

Verificada a conformidade dos programas, procede-se às operações de gravação que se efetuam por 

passagens sucessivas do laser removendo cada uma delas uma pequena quantidade de metal; 

Concluída a gravação, procede-se à verificação da peça final e caso cumpra com os parâmetros 

definidos inicialmente a peça é embalada e enviada ao cliente. 
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 MODEL-TECH 
 

A Mold-Tech desenvolveu a tecnologia Model-Tech®, que é um processo que permite a obtenção de peças 

protótipo com aparência de peças de produção real (aspeto, cor, textura) recorrendo a peças obtidas por 

prototipagem rápida ou pré-séries injetadas. 

O Model-Tech permite a avaliação de marketing e design de peças decoradas em formato "real", com detalhes 

precisos. Pode ser usado para peças e montagens de exibição automóvel permitindo assim obter o feedback 

dos potenciais clientes. 

O processo produtivo desta atividade pode ser desenvolvido em placas ou cilindros e é constituído pelas 

seguintes fases: 
 

Limpeza com benzina, da placa ou do cilindro texturizados a partir dos quais vai ser produzida a “pele” 

para forrar a peça protótipo; 

Aplicação de produto desmoldante na superfície da placa ou do cilindro; 

Uniformização do desmoldante na superfície da placa ou cilindro com recurso a pano de fibra específico 

para esta fase do processo; 

Aplicação de sucessivas camadas de tinta de poliuretano sobre o cilindro ou placa gravada com recurso a 

pistola de pintura, com vista a formar a pele texturizada com a espessura pretendida e adequada para 

forrar a peça protótipo; 

Após a aplicação a tinta necessita de secar à temperatura ambiente entre uma a duas horas 

dependendo das condições ambientais; 

A pele está então em condições de ser utilizada para revestir a peça protótipo por colagem; 

Finalizada a colagem a peça está pronta a ser embalada e entregue ao cliente. 
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TINAS DE BANHO QUÍMICO 

Na tabela seguinte é apresentada a listagem de todas as tinas de banho químico existentes na Mold – Tech 

Portugal, sendo referenciada a capacidade máxima instalada em cada tina, bem como os produtos químicos 

que compõem os respetivos banhos. 
 
 

Linha Designação 
Nº de 
tinas 

Capacidade 
máxima 

(m3) 

Produtos químicos Temperatura (ºC) 

 
TR

IB
O

C
O

A
T

 

 
 

 
 

Niquel teflon 

 
 

1 

 
 

0,90 

Niclad ice wetter  
 

85 
Elnic 101 C-5 

Elnic 101 RP -1 

Elnic 101 RP -3 

 

Niquel químico 
2 

1,00 Elnic 101 C-5  
85 1,00 Elnic 101 RP -1 

1 4,00 Elnic 101 RP -3 

Niquel strike 1 4,50 
Ácido bórico 

27 
Sulfamato de níquel 

Desengordurante 
alcalino 

1 4,50 Isoprep 177 85 

Desengordurante 
eletrolítico 

1 4,50 Metex Cleaner EL 714 Ambiente 

 

Decapante 
 

1 
 

4,00 

Ácido clorídrico 37%  
Ambiente Ácido sulfúrico 98% 

Metex 2620 - SP 

Total 8 24,40 - - 

 
A

LU
M

IN
IO

 

Niquel barrera (flash 
frio) 

 
1 

 
0,10 

Niklad ELV 831 a  
Ambiente Niklad ELV 831 B 

Niklad ELV 831 C 

Decapante para 
alumínio 

1 0,10 
Decapante metex acs 

1400 
Ambiente 

Desengordurante para 
alumínio 

1 0,10 
Desengordurante oxidit c- 

14 
50 

Zincat 1 0,10 Macdermid alu loy Ambiente 

Decapante ácido 
cloridrico 

1 0,10 Acido cloridrico 50% 
 

Decapante acido nitrico 1 0,10 Acido nitrico 30% Ambiente 

Niquel wood 1 0,10 
Ácido cloridrico 37% 

Ambiente 
Cloreto de níquel 

Total 7 0,70 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL ÚNICO     14/14 
MOLD-TECH PORTUGAL   

 Descrição dos Processos Produtivos 

  

Linha Designação 
Nº de 
tinas 

Capacidade 
máxima 

(m3) 

Produtos químicos Temperatura (ºC) 

 
N

IQ
U

EL
 F

O
R

M
IN

G
 

 

 

 

 

 
Banho de sulfamato de 

niquel 

 

 

 

 

 

 
11 

8,10  
Ácido Bórico 

 

 

 

 

 

 
50 

8,10 

8,10 

11,64  
Sulfamato de Níquel 11,64 

11,64 

16,875  

Barret Snap- AM 11,64 

11,64 

11,64  

Ácido Sulfâmico 
11,64 

 

 
Banho de Níquel- 

Cobalto 

 

 
 

1 

 

 
 

0,80 

Ácido bórico  

 
 

50 

Sulfamato de Níquel 

Ácido Sulfâmico 

Barret Snap- AM 

Sulfamato de Cobalto 

 

Ativação 
 

3 

8,00  
Ácido Sulfúrico 25% 

 
Ambiente 8,00 

5,00 

 
 

Tina de Testes 

 

 
2 

 

 
1,60 

Ácido Bórico  

 
50 

Sulfamato de Níquel 

Barret Snap- AM 

Ácido Sulfâmico 

Total 17 146,055 - - 

 
TE

X
TU

R
IZ

A
Ç

Ã
O

  

Tinas de e3 

 

4 

20,00 Ácido nítrico 65% 
Inverno - 28 

12,00 
Preparação E -3 

(composição confidencial) 
5,60 

VERÃO - 22 
4,00 

Corodol 1 4,00 
Sais de corodol 

Ambiente 
Ácido clorídrico 37% 

Total 5 45,60 - - 

CAPACIDADE TOTAL INSTALADA 
(m3) 

216,76 
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ANEXO J  PLANTA DE LAYOUT
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ANEXO K LISTAGEM DO CONSUMO DE MATÉRIAS PRIMAS E 
SUBSIDIÁRIAS 
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Consumo unidades Consumo 2016
Capacidade de 

armazenamento 

ÁCIDO CLORIDRICO 33,5% 8, II ADR (ONU 1789) L 3150 1720

ÁCIDO NÍTRICO - 60% - 8.2 L 1520 1720

ÁCIDO SULFÚRICO 98% L 27280 1720

OXIDO DE BISMUTO Kg 0 25

CLORETO DE COBRE CUPRICO Kg 0 200

DIÓXIDO DE SELÉNIO Kg 0 25

SULFATO DE COBRE Kg 160 100

ISOPREP 177 Kg 350 300

ELNIC 101 C-5 L 1500 400

ELNIC 101 RP-1 L 925 200

ELNIC 101 RP-3 L 950 200

METEX ACS 1400 KG 0 25

ÁCIDO BÓRICO KG 2205 500

BARRETT SNAP A/M L 650 125

AMONIACO (Bilha 5 Litros) L 125 50

METEX  Cleaner EL 714 L 875 200

METEX 2026-SP L 70 40

ÁCIDO SULFÁMICO KG 625 100

CLORETO DE NÍQUEL KG 0 50

CPL - 100 KG 1680 4000

MACDERMID EN Wetter L 510 100

SODA CÁUSTICA LIQUIDA 15% 8, II ADR L 1720 30

SULFAMATO NÍQUEL L 24530 2000

CARBONATO DE NÍQUEL L 38 40

NIKLAD ELV 831 A L 20 20

NIKLAD ELV 831 B L 10 20

NIKLAD ELV 831 C L 0 20

MACDERMID ALU LOY L 20 40

ALCOOL ETILICO - P.D. 96º 1/4 Lto  unidades  250ml 23 73

ALCOOL METILICO-Metanol 3(6.1)II L 200 200

BENZINA-ISO-S/I-Bid 200L-Hexano (NC 2710 11 25 90) L 8400 800

TOLUOL-DML-un1294-3GEII-Tolueno (NC 2707 20 90 00) L 70 200

DILUENTE CELULOSO ESPECIAL - Tb 200Lts L 1745 200

PETRÓLEO - White Spirit (NC 2710 11 21 00) L 400 400

AGUARRAS - DML - 3.32ºC - Lata 25 LT L 375 50

ALCOOL ISOPROPILICO L 34 25

SULFAMATO DE COBALTO  L 3,9 60

A TORK - Rolo Industrial 320 W1 rolo 374 70

Caixa D/O 180x130x140 unidade 80 70

Caixa D/O 200x200x150 unidade 80 70

Caixa D/O 200x200x228 unidade 70 100

Caixa D/O 300x250x250 unidade 100 110

Caixa D/O 400x300x300 unidade 0 150

FILME ESTIRAVEL MANUAL 500-20 - rolo rolo 92 4

FILME PE/BD CRISTAL 1200-100 (1200-0,12) rolo 41 100

FILME PLÁSTICO ISOLAR C/ FITA 120cm rolo 450 310

FITA DE AÇO 13/05 - BRANCA rolo 0 50

FRASCO BOCA LARGA 250ML unidade 0 30

FRASCOS BOCA LARGA 1Litro - B/L 80 Grs + Tampa unidade 54 10

MANGA PE/BD CRISTAL 4000-175 rolo 25 0

PAPEL KRAFT 98x140 - 90GR caixa 1 0

Papel Siliconado (1250mm- St.ITÁ)/Pap Branco BISiilco 90grs.K2B-Equilibriorolo 30 6

plástico (manga) 1.5mt  cristal rolo 0 50

ROLO PAPEL PARAFINADO 1X100MTS 45G rolo 0 1

ROLO PLÁSTICO BOLHA AR 800x150/220 rolo 80 20

ROLO PLASTICO BOLHA AR ALUMINIO rolo 4 2

ROLO PLÁSTICO C/FITA 20m x 55cm rolo 0 270

ROLOS TEC/ ARLAID - Papel Tecido rolo 18 20

SACAS (Fundas) ANODICAS 1850x215x45mmm unidade 90 20

SACOS BOPP  25x35 c/ PALA ADESIVA unidade 0 900

sacos BOPP 13x18 c/ pala adesiva unidade 0 2

SACOS ECOZIP C/ FECHO  250X350 unidade 0 100

SACOS FECHO DE PRESSÃO 110x170 unidade 100 100

SACOS FECHO PRESSÃO 115x155 unidade 100 100

SACOS FECHO PRESSÃO 180x250 unidade 50 30

TAMPAS PLÁSTICAS 100mm unidade 340 280

TAMPAS PLÁSTICAS 50mm unidade 800 600

TUBOS CARTÃO 1300 x 50 x 2mm unidade 100 250
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TUBOS CARTÃO 1300x100x2mm unidade 310 200

FITA 3M Transparente - 38mm x 33mt rolo 22 25

FITA 3M Transparente - 75mm x 33mt rolo 7 25

FITA 471 - AMARELA 25x33 rolo 0 200

FITA 471 TRANSPARENTE 100mmx33m rolo 10 5

FITA 471 TRANSPARENTE 150mmx33m rolo 3 5

FITA 471 TRANSPARENTE 25mmx33m rolo 28 30

FITA 471 TRANSPARENTE 50mmx33m rolo 32 10

FITA ADESIVA DUPLA FACE 50x20 rolo 0 2

FITA ADESIVA EMBAL/Castanha PPL 50x66 rolo 1008 100

FITA BORRACHA - STENCIL ANCHOR PROF 226 rolo 0 1

Fita isoladora preta 19mm rolo 0 2

FITA Kreppklebeband RK556 - 50m x 6mm rolo 0 220

Fita LAMINADO FLOOR GRAPHICS 190Mic.R.102cmx25m (2x510) rolo 0 2

FITA MARCAÇÃO EQUI - AMARELA 200mmx33mts rolo 6 10

FITA MARCAÇÃO EQUI 165 - AMARELA 100mm x 33mts rolo 14 10

FITA MARCAÇÃO EQUI 165 - AMARELA 150mmx33mts rolo 0 5

FITA MARCAÇÃO EQUI 165 - AMARELA 25mm x 33mts rolo 219 150

FITA MARCAÇÃO EQUI 165 - AMARELA 50mm x33mts rolo 170 120

FITA RESERVA - 0.3mm rolo 350 250

FITA RESERVA - 0.4mm rolo 120 250

FITA RESERVA - 0.5mm rolo 220 250

FITA RESERVA - 0.7mm rolo 176 500

FITA RESERVA - 1.5mm rolo 90 300

FITA RESERVA - 1mm rolo 120 100

FITA RESERVA - 2.5mm rolo 25 200

FITA RESERVA - 2mm rolo 110 200

FITA RESERVA - 3.5mm rolo 10 100

FITA RESERVA - 3mm rolo 70 150

FITA RESERVA - 4.5mm rolo 31 100

FITA RESERVA - 4mm rolo 70 100

FITA RESERVA - 5.5mm rolo 4 150

FITA RESERVA - 5mm rolo 60 200

FITA RESERVA - 6.5mm rolo 4 200

FITA RESERVA - 6mm rolo 53 150

FITA RESERVA - 7.5mm rolo 2 250

FITA RESERVA - 7mm rolo 0 200

FITA RESERVA - 8mm rolo 12 100

FITA TEFLON rolo 50 100

FITA TESA 4289 (AMARELA) - 550mm x 66mts rolo 24 20

FITA TESA 4289 (AMARELA) - 825mm x 66mts rolo 19 10

FITA TESA 4289 (AMARELA) 330mm x 66mts rolo 17 10

FITA TESA 4289 Slitter AMARELO rolo 6 10

FITA TESA 50600 - Verde - 60mts x 50mm rolo 59 30

FITA TESA 50600 Verde - 66mt x 25mm rolo 0 90

FITA TESA 50600 Verde - 66mt x 50mm rolo 72 50

PELICULA LAMINAR P/ PROTECÇÃO CHÃO 190MY-600mm rolo 9 10

PELICULA TRANSPORTE-TRANSP.ASLAN PLASTICO RUGOSO rolo 1 2

POLIPACK AA (Clear Film) 120 MY 340x50-Film Prote rolo 17 5

POLIPACK AA (Clear Film) 120 MY 500x50-Film Prote rolo 17 5

POLIPACK AA (Clear Film) 140 MY 1060x50-Film Prote rolo 4 2

Rolo de Fita VIADON 25mm rolo 14 5

Rolo FITA VERMELHA p/Galvanoplastia - VRPT-50mm rolo 87 125

Rolo FITA VERMELHA p/Galvanoplastia - VRPT-75mm rolo 84 125

RUBAN ISOLATION ELECTRIQUE - 185474 - 500mm rolo 0 1

TESA KREPP 4316 - 50x9mm rolo 121 150

TESA KREPP 4316 50m x 100mm - PV3 rolo 810 150

TESA KREPP 4316 50m x 25mm - PV3 rolo 648 150

TESA KREPP 4316 50m x 50mm - PV3 rolo 900 300

TESA KREPP 4432 25m x 150mm rolo 204 50

TESA KREPP 4432 25m x 300mm rolo 43 25

TESA KREPP 4432 25m x 500mm rolo 6 5

TESA KREPP 4432 50m x 100mm rolo 264 30

TESA KREPP 4432 50m x 25mm rolo 298 180

TESA KREPP 4432 50m x 50mm rolo 504 125

TESA KREPP 4432 50m x 9mm rolo 142 64

VINIL DE CORTE - ROLO ASLAN 3-5 A.R. 122cm x 50m rolo 4,5 2

GRÃO - CORINDO BRANCO F320 KG 0 25

GRÃO - CORINDO BRANCO F600 KG 0 75

GRAO - CORINDO CASTANHO F010 KG 0 600

GRAO - CORINDO CASTANHO F012 KG 0 75
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GRAO - CORINDO CASTANHO F016 KG 300 350

GRAO - CORINDO CASTANHO F024 KG 300 1575

GRAO - CORINDO CASTANHO F036 KG 1450 1725

GRÃO - CORINDO CASTANHO F046 KG 1100 1500

GRÃO - CORINDO CASTANHO F054 KG 475 1625

GRÃO - CORINDO CASTANHO F060 KG 2650 2300

GRÃO - CORINDO CASTANHO F080 KG 2525 2450

GRAO - CORINDO CASTANHO F100 KG 1625 1275

GRÃO - CORINDO CASTANHO F120 KG 11000 4450

GRAO - CORINDO CASTANHO F180 KG 3125 1280

GRÃO - CORINDO CASTANHO F220 KG 7950 200

GRAO  - CORINDO CASTANHO - F008 KG 0 425
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ANEXO L PLANTA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA







SUBSTITUI DESENHO DE  FEVEREIRO.2013

ALTERAÇÃO DE 24.OUTUBRO.2013



SUBSTITUI DESENHO DE  FEVEREIRO.2013

ALTERAÇÃO DE 24.OUTUBRO.2013



SUBSTITUI DESENHO DE  FEVEREIRO.2013

ALTERAÇÃO DE 24.OUTUBRO.2013



SUBSTITUI DESENHO DE  FEVEREIRO.2013

ALTERAÇÃO DE 24.OUTUBRO.2013



Exterior Interior

Contador Tipo
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ANEXO M COMPROVATIVO DA LIGAÇÃO AO COLETOR MUNICIPAL 
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ANEXO N PLANTA DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 





MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

 

 

ANEXO O PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS CHAMINÉS  
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ANEXO P CÁLCULO DA ALTURA DAS CHAMINÉS 



CÁLCULO DA ALTURAS DAS CHAMINÉS

Fonte
Poluentes 

considerados
F q (Kg/jh) CR CF C S Q (m3/h) ∆T

Altura do edifício 

implantação
Hp Hc H Hreal

FF1 - Ventilador grande Partículas 680 0,16 0,15 0,05 0,1 1088 22964 50 3,2 13 13 13

FF2 - Zona spray NA - - - - - - - - - 12,95 12,95 13

FF3 - Tinas de ácido NA - - - - - - - - - 12,9 12,9 13

FF13 - Novas Tecnologias 1 Partículas 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 3400 22964 50 5,7 10,5 10,5 14,5

FF14 - Novas Tecnologias 2 Partículas 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 3400 22964 50 5,7 10,5 10,5 14,5

Partículas 0,00042 0,00042 0,2 0,1 0,1 2,9 586 50 0,3

Nox 0,0079 0,0079 0,1 0 0,1 26,9 586 50 0,9

SO2 0,0012 0,0012 0,1 0 0,1 5,8 586 50 9 0,4

FF12 - Caldeira Tribocoat 9 13

14,5

Licenciamento da MOLD-TECH Portugal – Tratamento e Revestimento de Metais, Lda

FF15 - Caldeira nave 5

9

11,5

10,5 10,5
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ANEXO Q CONSUMO DE SOLVENTES 



Designação do Produto Químico Aplicação Densidade (kg/l)
Data Ficha dados de 

segurança

Quantidade de solvente 

(COV´s)
Unidade

Consumo 2016 

(t)

Consumo solvente 

(t/ano)
Consumo

ALCOOL ETILICO - P.D. 96º L Limpeza 0,887 09/05/2017 23 L 100 % 0,020 0,020

ALCOOL METILICO-Metanol 3(6.1)II - L Limpeza 0,792 08/04/2017 200 L 100 % 0,158 0,158

BENZINA-ISO-S/I-Hexano (NC 2710 11 25 90) - L Limpeza 0,669 09/07/2015 8400 L 100 % 5,620 5,620

TOLUOL-DML-un1294-3GEII-Tolueno (NC 2707 20 90 00) - L Limpeza 0,871 13/11/2015 70 L 100 % 0,061 0,061

DILUENTE CELULOSO ESPECIAL  - L Limpeza 0,78 18/11/2015 1745 L 100 % 1,361 1,361
PETRÓLEO - White Spirit (NC 2710 11 21 00) - L Limpeza 0,777 11/04/2016 400 L 100 % 0,311 0,311
AGUARRAS - DML - 3.32ºC -  L Limpeza 0,845 27/11/2013 375 L 100 % 0,317 0,317

Desmoldante Chem-Trend Lusin Alro OL151  mL Limpeza 0,6 01/06/2016 0,3012 L 95 % 0,000 0,000

ALCOOL ISOPROPILICO  - L Limpeza 0,787 15/05/2015 34 L 100 % 0,027 0,027

SPRAY BRAKE CLEAN W - mL Limpeza 0,669 30/06/2014 1,2 L 100 % 0,001 0,001

COVERLAC / protectapeel SC284/6 RED - Kg Revestimento  0,953 16/06/2015 1180,5 L 63,5 % 1,125 0,714
PROTECTOR ELÁSTICO S 200 - Kg Revestimento  0,82 23/05/2016 2896,3 L 72,4 % 2,375 1,720
GRAPHIT 33 - mL Revestimento  0,84 20/05/2014 1 L 95 % 0,001 0,001

45 STOPPING-OFF LACQUER (Tinta Laca) - L Revestimento  1,02 13/02/2012 15 L 62,5 % 0,015 0,010
ÓLEO SP MOULD AMBERS - mL  Revestimento  0,74 19/12/2014 173 L 80 % 0,128 0,102
ÓLEO DE PROTECÇÃO 101 HM2 - L Revestimento  0,827 11/12/2012 100 L 60 % 0,083 0,050
METIL - ÉTIL - CETONA - L Revestimento  0,805 27/07/2015 30 L 100 % 0,024 0,024

RETOUCHING BITUMEN  - Kg Revestimento  0,93 12/06/2017 86,0 L 100 % 0,080 0,080

Rust-Oleum - 2100 Hard Hat Series - mL Revestimento  0,75 05/02/2017 72 L 100 % 0,054 0,054

SPRAYMassa Liquida VWD 18 - mL Revestimento  0,82 23/09/2015 6 L 100 % 0,005 0,005

PRATA CONDUTORA L200N - Ag Paste L200N ZM -  Kg Revestimento  1,44 07/03/2016 0,10 L 50 % 0,000 0,000
ACETATO DE BUTILO - L Revestimento  0,881 25/02/2012 10 L 100 % 0,009 0,009
Primário (Tinta) CRS 540HS Preto - L Revestimento  1 09/10/2015 14,4 L 100 % 0,014 0,014
Catalisador (Tinta) CRS Filler 0541 Rápido -  L Revestimento  1 09/10/2015 3,6 L 100 % 0,004 0,004
BETUME CRS Multilight Branco - Kg Revestimento  1,3 12/10/2015 1,5 L 235 g/l 0,002 0,000

INDU M 610 - L Revestimento  1,5 01/07/2016 8,8 L 8,7 % 0,013 0,001
INDU M 620 - L Revestimento  1,05 01/07/2016 2,5 L 8,7 % 0,003 0,000

INDU M 630 - L Revestimento  1,5 11/07/2016 2,5 L 8,7 % 0,004 0,000

Consumo 2016

7,88

2,788

A Mold-Tech Portugal efetua a limpeza dos moldes, peças e ferramentas especiais com produtos de base solvente estando esta atividade abrangida pelo capítulo V (instalações e atividades que utilizam solventes orgânicos) do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 

agosto, designadamente no que se refere à categoria 11 da Parte 1 do Anexo XVII do referido diploma legal, correspondente a "Limpeza de superfícies". Adicionalmente, insere-se também na categoria 3 b “Outros processos de revestimento, nomeadamente de 

metais, plásticos, têxteis, tecidos, películas e papel”. De acordo com os dados apresentados, a Mold-Tech apresenta um consumo de solvente anual superior ao limiar estabelecido para a categoria 11 da parte 1 do Anexo XVII correspondente a 2t/ano e inferior ao 

limiar estabelecido para a categoria 3b da Parte 1 do Anexo XVII correspondente a 5 t/ano.

ENQUADRAMENTO DO CAPÍTULO V DO DECRETO-LEI N.º 127/2013, DE 30 DE AGOSTO
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ANEXO R DECLARAÇÃO RELATIVA À ISENÇÃO DE PCB 
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ANEXO S RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO RUÍDO EMITIDO PARA O 
EXTERIOR 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO  
 

1.1. Descrição e Objetivo 
 
O presente relatório foi realizado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de Ampliação 
da Unidade Industrial Mold-Tech Portugal, que se localiza no concelho da Maia, na freguesia de Moreira, 
e localidade de Crestins. 
 
O objetivo da presente Avaliação Acústica consiste na quantificação dos níveis sonoros atualmente 
existentes junto dos recetores potencialmente mais afetados, localizados da área de potencial influência 
acústica do projeto, e pretende avaliar o cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima, 
estabelecido no Artigo 11.º do DL 9/2007 (Regulamento Geral do Ruído), e o denominado Critério de 
Incomodidade, estabelecido no Artigo 13.º do DL 9/2007. 
 
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 
e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2011), 
sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do 
Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 
 

 
1.2. Dados Identificadores dos Ensaios 

Requerente CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria  

Atividade avaliada Projeto de Ampliação da Unidade Industrial Mold-Tech Portugal 

Localização da atividade Envolvente da Mold-Tech Portugal – Maia 

Local da medição interior  - 

Local da medição exterior 

Ponto 1 (perímetro a norte): 41°14'11.30"N; 8°39'48.04"W 
Ponto 2 (recetores a este): 41°14'9.49"N; 8°39'44.76"W 

Ponto 3 (OPO Hotel Aeroporto): 41°14'5.92"N; 8°39'55.41"W 
Ponto 4 (Extratores da Mold-Tech): 41°14'9.88"N; 8°39'48.95"W 

Identificação/Caracterização 
das Fontes de Ruído 

Pontos 1 a 3: Trafego rodoviário e aéreo, e pontualmente industrias 
envolventes. 

Ponto 4: Extratores / ventiladores nos edifícios da Mold-Tech 

Horário de funcionamento 
da atividade 

Emissão sonora para o exterior (extratores): 24 horas 

 

1.3. Definições 
 Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto-Lei nº 
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e “ruído 
residual” equivale a “som residual”. 
 
 Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto 
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes. 
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 Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 
associada a uma determinada fonte. 
 
 Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração. 

Designações do som total, específico e residual 

 

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1) 

 

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1) 

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual. 

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos. 
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos. 
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração. 

 
 Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer modificação.  
 Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, varia 
significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo. 
 Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s. 
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de comboios, 
ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar. 

 Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s. 
 Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de 
banda estreita que emergem de modo audível do som total. 
 Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos”:  
 - Diurno (07h00min. às 20h00min.) 
 - Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   
 - Noturno (23h00min. às 07h00min.). 
 
 Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 
considerado”. 
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 Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 
meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

 

 Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 
situação determinada; 
 
 Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível 
sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido 
naquele intervalo de tempo. 
  

dB(A) 10
1

log10
0

10

)(

10 







  dT

T
L

T
tLA

Aeq
  

sendo: 
LA (t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
T o período de referência em que ocorre o ruído particular 

 
 Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 
série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 

 

 Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening) - “o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 
 

 Indicador de Ruído Noturno (Ln) ou (Lnight) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 
série de períodos noturnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 
 
 Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden) - “o indicador de ruído, expresso em dB(A), 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 
 Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 
existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno; 
 

 Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”; 
 
 Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 
edificação”. 
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO 
 

2.1. Metodologia  

 

Nº Ensaio Método de Ensaio 

7 

Medição de níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de 
longa duração 

NP ISO 1996-1:2011  

NP ISO 1996-2:2011 

SPT_08_RAMB_Lden_07: 27-10-2014 

8 
Medição dos níveis de pressão sonora. 

Critério de incomodidade 

NP ISO 1996-1:2011  

NP ISO 1996-2:2011 

Anexo I do Decreto-Lei nº 9/2007 

SPT_07_INCO_06: 15-01-2015 

 
Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos 
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 
Janeiro.  

 
Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base 
nas diferenças de LAeq do ruído ambiente e residual, consideradas as correções indicadas no anexo I. 
 
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de 
exposição, nomeadamente; 
Ponto 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 

- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 
pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 
Ponto 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, para 
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limites 
de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
 
Capítulo III – Artigo 13º - Atividades ruidosas permanentes 
Ponto 1 – “A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão 
sujeitos”:  

a) “Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º”; e 
b) “Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 
indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade 
ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode 
exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno”, 
consideradas as correções indicadas no anexo I da Legislação. 

 
De acordo com o ponto 1 deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído, 
passando a designar-se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte expressão:  
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21 KKLL AeqAr   

onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 
 
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação 
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, considerando as bandas centradas nas 
frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) 
ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal. 
 
Para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação determina-
se a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, medido em simultâneo com a 
característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser considerado 
impulsivo. 
 
Caso se detetem componentes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo acontece, quando se verificam 
componentes impulsivas, em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A) e K2=0 dB(A) se estas componentes 
não forem identificadas. Caso se verifiquem as duas características em simultâneo, ao valor de LAeq é 
adicionado 6 dB(A). 
 
De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído 
ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual estabelecidos na alínea b) 
do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência. 

 

Valor da relação percentual (q) entre a 
duração acumulada  de ocorrência do 
ruído particular e a duração total do 

período de referência 

Valor Limite [dB(A)] 

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer Período Noturno 

q ≤ 12,5% 9 8 5 ª) 6 b) 

12,5% < q ≤ 25% 8 7 5 ª) 5 ª) 

25% < q ≤ 50% 7 6 5 5 

50% < q ≤ 75% 6 5 4 4 

q > 75% 5 4 3 3 
a) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h. 
b) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento até às 24 h 

 
O disposto no ponto 1 alínea b), não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor 
do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador 
LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o 
estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007. 
 

2.2. Instrumentação e Medições 
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 
nomeadamente: 
 
- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Premium, nº de 
Série 61134 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822. 

- Data da Última Verificação Periódica: Setembro de 2015 – CACV1061/15 
- Termo-anemómetro Marca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090197, Certificados de Calibração 
AEROMETROLOGIE T12-18909. 
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Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à 
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do 
que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório. 
 
No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
situado a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, face à altura dos recetores sensíveis avaliado. 
 
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível sonoro 
contínuo equivalente). 
 
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de 
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa duração 
em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das medições, 
número de medições e respetiva duração). 
 
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo 
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois dias, 
cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em causa. 
Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições. 
 
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [
1

𝑛
∑ 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10

𝑛

𝑖=1

] 

Onde:  
- n é o número de medições, 
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

 
Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de 
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser 
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias. 
 
Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 
aplicada a seguinte equação: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [
1

𝑇
∑ 𝑡𝑖 × 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10

𝑛

𝑖=1

] 

Onde:  
- n é o número de medições, 

 - 𝑡𝑖 é a duração do ciclo i, 
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

- 𝑇 = ∑ 𝑡𝑖 corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 
referência em análise. 

 
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em 
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser 
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de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de 
propagação que influenciam o registo de medição. 
 
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do 
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de 
níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das 
suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa. 

    
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 𝐿𝐴𝐸
̅̅ ̅̅ ̅ + 10 × 𝑙𝑔 𝑛 − 10 × 𝑙𝑔(

𝑇

𝑡0
) 

Onde: 
- 𝐿𝐴𝐸 é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 
intervalo de tempo T (em segundos), 
- 𝑡0=1 segundo. 

 

Assim, as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do Laboratório, 
2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro dia, e a 
realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre amostras. 

 

Transcrevem-se em seguida os textos associados e julgados relevantes, do Guia Prático para Medições 
de Ruído Ambiente (APA, 2011): 

A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em 
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser 
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de 
propagação que influenciam o registo de medição. 

… Se a diferença entre os níveis LAeq,T / LAeq,t do ruído ambiente, obtidos nas várias amostras/medições, 
for superior a 5dB(A), deve realizar-se uma ou mais amostras/medições adicionais, a não ser que o(s) 
ruído(s) particular(es) em avaliação justifique(m) essa diferença, como pode ser o exemplo de uma fonte 
com ciclos de funcionamento bem distintos do ponto de vista acústico (justificação a constar do 
relatório). 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 
 

3.1. Dados Obtidos  

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente, realizadas para os Períodos considerados são 
apresentados nos quadros seguintes. 

 
Os resultados apresentados são válidos nas condições do ruído verificadas nos momentos em que 
decorreram as medições, as quais podem ser assumidas como representativas da média anual. 
 
Durante as medições a Mold-Tech esteve a laborar normalmente, não sendo audível o ruído associado 
ao atual estado de laboração (nomeadamente os extratores no edifício existente e no edifício norte 
associado à ampliação, e que já se encontra em exploração). 
 
Neste sentido, não sendo audível o ruído da fonte em avaliação nos pontos de medição Ponto 1, Ponto 
2 e Ponto 3, considerou-se desnecessário efetuar a caraterização individual do ruído residual, pois neste 
caso em particular, o Ruído Ambiente e o Ruído Residual podem ser considerados iguais. 
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Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

9:40 Não

Mem. às Impulsivas:

#1 9:55 Não

Das Tonais: 

9:55 Não

Mem. às Impulsivas:

#2 10:10 Não

Das Tonais: 

15:12 Não

Mem. às Impulsivas:

#25 15:27 Não

15-12-2015 58,4

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

16-12-2015 53,4 56,7

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

15-12-2015 55,9 59,3

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

Med.2

Med.3

54,8

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

20:12 Não

Mem. às Impulsivas:

#9 20:27 Não

Das Tonais: 

20:28 Não

Mem. às Impulsivas:

#10 20:43 Não

Das Tonais: 

20:24 Não

Mem. às Impulsivas:

#29 20:39 Não

Med.3

16-12-2015 53,2 58,6

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.2

15-12-2015 52,7 57,6

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

15-12-2015 51,0 55,5

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
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Ponto 1 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

23:41 Não

Mem. às Impulsivas:

#19 23:56 Não

Das Tonais: 

23:57 Não

Mem. às Impulsivas:

#20 0:12 Não

Das Tonais: 

23:22 Não

Mem. às Impulsivas:

#33 23:37 Não

Med.3

16-12-2015 50,2 55,6

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.2

15-12-2015 51,1 56,0

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

15-12-2015 49,9 54,4

Tráfego rodoviário da Zona Industrial, da R. 

da Estrada e adjacentes audível; Tráfego 

aéreo pouco audível; atividade industrial 

pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

10:24 Não

Mem. às Impulsivas:

#3 10:39 Não

Das Tonais: 

10:39 Não

Mem. às Impulsivas:

#4 10:54 Não

Das Tonais: 

15:33 Não

Mem. às Impulsivas:

#26 15:48 Não

59,5

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

Med.2

15-12-2015 55,9

LAeq fast 

[dB(A)]
ID Data

Intervalo de 

medição

Med.1

15-12-2015 57,6 63,2

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.3

16-12-2015 57,1 62,5

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.
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Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

20:52 Não

Mem. às Impulsivas:

#11 21:07 Não

Das Tonais: 

21:08 Não

Mem. às Impulsivas:

#12 21:23 Não

Das Tonais: 

21:29 Não

Mem. às Impulsivas:

#32 21:44 Não

Med.3

16-12-2015 52,7 57,1

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.2

15-12-2015 51,4 55,0

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

15-12-2015 53,5 59,1

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

Ponto 2 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

0:17 Não

Mem. às Impulsivas:

#21 0:32 Não

Das Tonais: 

0:32 Não

Mem. às Impulsivas:

#22 0:47 Não

Das Tonais: 

0:29 Não

Mem. às Impulsivas:

#36 0:44 Não

Med.3

17-12-2015 50,6 55,0

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 17ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.2

16-12-2015 51,1 57,2

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

16-12-2015 51,5 56,0

Tráfego rodoviário da R. da Estrada e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo pouco 

audível; atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações
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Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

11:47 Não

Mem. às Impulsivas:

#7 12:02 Não

Das Tonais: 

12:03 Não

Mem. às Impulsivas:

#8 12:18 Não

Das Tonais: 

16:23 Não

Mem. às Impulsivas:

#28 16:38 Não

Med.3

16-12-2015 55,2 59,6

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

15-12-2015 62,5

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 21ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

Med.1

15-12-2015 54,7 60,3

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

56,4

Med.2

LAeq fast 

[dB(A)]

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

22:12 Não

Mem. às Impulsivas:

#15 22:27 Não

Das Tonais: 

22:28 Não

Mem. às Impulsivas:

#16 22:43 Não

Das Tonais: 

20:44 Não

Mem. às Impulsivas:

#30 20:59 Não

Med.3

16-12-2015 51,3 55,7

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.2

15-12-2015 52,7 58,8

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

15-12-2015 51,7 56,2

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações
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Ponto 3 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

23:03 Não

Mem. às Impulsivas:

#17 23:18 Não

Das Tonais: 

23:19 Não

Mem. às Impulsivas:

#18 23:34 Não

Das Tonais: 

23:44 Não

Mem. às Impulsivas:

#34 23:59 Não

Med.3

16-12-2015 49,8 54,2

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 17ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

15-12-2015 50,6 55,1

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

Med.2

15-12-2015 50,2 53,8

Tráfego rodoviário da Via de Ligação ao 

Aeroporto, R. Vasconcelos Costa e 

adjacentes audível; Tráfego aéreo audível; 

atividade industrial pouco audível.

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

11:05 Não

Mem. às Impulsivas:

#5 11:20 Não

Das Tonais: 

11:21 Não

Mem. às Impulsivas:

#6 11:36 Não

Das Tonais: 

15:56 Não

Mem. às Impulsivas:

#27 16:11 Não

61,3 66,2

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech audível 

(o ruído do tráfego rodoviário e aéreo foi 

suprimido na medição).

Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

15-12-2015 61,2 64,6

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech audível 

(o ruído do tráfego rodoviário e aéreo foi 

suprimido na medição).

Temp. 20ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.3

16-12-2015 61,4 64,7

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech audível 

(o ruído do tráfego rodoviário e aéreo foi 

suprimido na medição).

Temp. 22ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Componentes 

Penalizantes
ObservaçõesID Data

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Med.2

15-12-2015
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Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

21:29 Não

Mem. às Impulsivas:

#13 21:44 Não

Das Tonais: 

21:45 Não

Mem. às Impulsivas:

#14 22:00 Não

Das Tonais: 

21:06 Não

Mem. às Impulsivas:

#31 21:21 Não

Med.3

16-12-2015 60,4 64,8

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech 

audível (o ruído do tráfego rodoviário e aéreo 

foi suprimido na medição).

Temp. 19ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.2

15-12-2015 60,7 64,3

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech 

audível (o ruído do tráfego rodoviário e aéreo 

foi suprimido na medição).

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

15-12-2015 60,9 64,3

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech 

audível (o ruído do tráfego rodoviário e aéreo 

foi suprimido na medição).

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq 

fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

Ponto 4 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

0:52 Não

Mem. às Impulsivas:

#23 1:07 Não

Das Tonais: 

1:08 Não

Mem. às Impulsivas:

#24 1:23 Não

Das Tonais: 

0:06 Não

Mem. às Impulsivas:

#35 0:21 Não

Med.3

17-12-2015 60,6 65,0

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech 

audível (o ruído do tráfego rodoviário e aéreo 

foi suprimido na medição).

Temp. 17ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.2

16-12-2015 60,4 66,5

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech 

audível (o ruído do tráfego rodoviário e aéreo 

foi suprimido na medição).

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

Med.1

16-12-2015 60,5 63,9

Ruído dos ventiladores da Mold-Tech 

audível (o ruído do tráfego rodoviário e aéreo 

foi suprimido na medição).

Temp. 18ºC; Vel. Vento 0-1 m/s;

Dir. Vento de SW para NE.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações
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3.2. Avaliação do grau de incomodidade  

(verificação do artigo 13º, Ponto 1, alínea b), do Regulamento Geral do Ruído) 
Após os procedimentos anteriormente descritos, o impacte sonoro do ruído em estudo é avaliado pela 
diferença entre o nível de avaliação LAr e o LAeq do ruído residual, nos períodos de referência 
considerados. 
 
Assim, perante os resultados obtidos, para cada período considerado o Nível de Avaliação (LAr) é 

21 KKLL AeqAr  , onde LAeq é o Nível Sonoro Contínuo Equivalente medido, K1 é a correção tonal e 

K2 é a correção impulsiva. 
 
O Critério de Incomodidade apenas tem de ser verificado junto dos recetores sensíveis, tendo neste caso 
o ambiente sonoro dos mesmos sido caraterizados pelos pontos de medição Ponto 1, Ponto 2 e  
Ponto 3. O Ponto 4 pretendeu caraterizar a emissão sonora para o exterior, junto das fontes emissoras. 
 
Neste sentido, ainda que a ampliação da Mold-Tech não esteja totalmente em exploração, há a referir 
que o ruído associado ao estado de laboração atual (nomeadamente os extratores dos edifícios 
existentes e edifício norte associado à ampliação) não era audível nos pontos de medição Ponto 1, Ponto 
2 e Ponto 3, ou seja, o Ruído Ambiente e o Ruído Residual, neste caso, podem ser considerados iguais. 
 

Assim, no Período Diurno, nos locais analisados, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o 
ruído particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 5 dB (A) estipulado para este Período 
(derivado do período de laboração da atividade (funcionamento dos extratores) ser de 13 horas (07h00 
às 20h00) entre as 07h00 e as 20h00, ou seja, 100% do período em causa, o que determina que D = 0, 
valor que deve ser adicionado ao limite de 5 dB (A) estipulado para o Período Diurno). 
 

No Período do Entardecer, nos locais analisados, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o 
ruído particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 4 dB (A) estipulado para este Período 
(derivado do período de laboração dos extratores da atividade ser de 3 horas (20h00 às 23h00) entre as 
20h00 e as 23h00, ou seja, 100% do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser 
adicionado ao limite de 4 dB (A) estipulado para o Período do Entardecer). 
 

No Período do Noturno nos locais analisados, o diferencial entre ruído ambiente (considerando o ruído 
particular) e o ruído residual obtido, não excede o limite de 3 dB (A) estipulado para este Período 
(derivado do período de laboração da atividade ser de 8 horas (23h00 às 07h00) entre as 23h00 e as 
07h00, ou seja, 100% do período em causa, o que determina que D = 0, valor que deve ser adicionado 
ao limite de 3 dB (A) estipulado para o Período do Noturno). 
 

3.2. Condições atmosféricas 

 
Transcrevem-se em seguida os textos associados e julgados relevantes, do Guia Prático para Medições 
de Ruído Ambiente (APA, 2011): 

“Em princípio, ocorrem condições favoráveis à propagação sonora quando se verificam, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

- o vento sopra da fonte sonora dominante para o recetor (no período diurno com um ângulo de 
±60°, no período noturno com um ângulo de ± 90°); 

- a velocidade do vento, medida a uma altura de 3,0 m a 11,0 m acima do solo, está entre 2 m/s e 5 
m/s durante o período diurno ou superior a 0,5 m/s no período noturno; 

- não ocorre um forte gradiente de temperatura negativo junto ao solo, por exemplo, por não se 
verificar uma forte insolação em período diurno.” 
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De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
recetor avaliado são efetuadas as correções Cmet ao ruído ambiente (incluindo ruído particular avaliado 
em condições de propagação favoráveis à propagação sonora da fonte em avaliação): 
 
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno 
Le de Longa Duração = Le - Cmet entardecer  
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noturno 
 
Nota :  

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1  
 

Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
hr – Altura relativa do microfone em metros. 
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros. 
C0 – Facto que depende das estatísticas mete reológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de 

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1,47 dB(A), C0 do Entardecer = 0,7 dB(A) e  
C0 noturno = 0 dB(A) 

 
No caso em apreço as medições efetuadas pretenderam caraterizar o ambiente sonoro global existente, 
pelo que se considera que os resultados obtidos são independentes das condições atmosféricas. 
 

3.3. Condições de emissão sonora 

Assume-se, não sendo notada condições anómalas das fontes existentes, que o ruído resultante da 
conjugação atual das principais fontes de ruído existentes, aquando das medições, é representativa da 
média anual, pelo que se considera que os resultados podem ser considerados respetivos da média 
anual. 
 

3.4. Avaliação dos Valores Limite de Exposição  

(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído) 
 
(*) O projeto em análise localiza-se no concelho da Maia e de acordo com a Planta de Ordenamento do 
respetivo PDM a Mold-Tech insere-se em área vocacionada como industria ou armazenagem. 
 
O referido concelho possui Classificação Acústica, aprovada no âmbito do respetivo Plano Diretor 
Municipal (PDM), e constante na respetiva Planta de Condicionantes: Zonamento Acústico 2.1 (2010), 
mas os pontos de medição e os recetores sensíveis mais próximos estão em zona não classificada, pois 
localizam-se na área industrial. Na imediata proximidade do Ponto 2 localizam-se recetores classificados 
em Zona Sensível. 
 
Neste contexto, os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados na área industrial, face aos usos equiparam-se, neste caso, a Zona Mista, pelo que os limites 
legais a verificar junto destes, no âmbito do artigo 11.º do RGR, são:  

 Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 
 
Os limites legais a verificar junto dos recetores localizados em Zona Sensível (artigo 11º, do RGR) são: 

 Ponto 2: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) 
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De acordo com os valores expostos nos quadros anteriores, temos os seguintes indicadores de longa 
duração associados a recetores sensíveis: 
 
Ponto 1: Ld ≈ 55 dB(A) ; Le ≈ 52 dB(A); Ln ≈ 50 dB(A); Lden ≈ 58 dB(A). 
 
Ponto 2: Ld ≈ 57 dB(A) ; Le ≈ 53 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A). 
 
Ponto 3: Ld ≈ 55 dB(A) ; Le ≈ 52 dB(A); Ln ≈ 50 dB(A); Lden ≈ 58 dB(A). 
 
De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os 
indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos não excedem os limites aplicáveis [recetores sensíveis 
isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados na área industrial, equiparados 
a Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)] em nenhum dos pontos caracterizados. 
 
Recetores sensíveis localizados em Zona Sensível (Ponto 2) excedem os respetivos limites legais  
[Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)], devido ao ruído do tráfego rodoviário na Rua da Estrada (camada de 
desgaste em calçada grosseira), não sendo audível o ruído particular da Mold-Tech. 
 
Relativamente ao Ponto 4 que pretende caraterizar a emissão sonora dos ventiladores / extratores da 
Mold-Tech, dada a ausência de recetores sensíveis na proximidade e por se localizar em área industrial, 
sem classificação acústica, não tem limites a verificar. No entanto indicam-se em seguida os respetivos 
indicadores de longa duração: 
 
Ponto 4: Ld ≈ 61 dB(A) ; Le ≈ 61 dB(A); Ln ≈ 61 dB(A); Lden ≈ 67 dB(A). 
 
 

3.5. Interpretação dos Resultados e Conclusões  

 
Perante os resultados obtidos, conclui-se os níveis sonoros de longa duração na área de potencial 
influência acústica da Mold-Tech Portugal, no concelho da Maia, caracterizado pelos pontos de medição 
Ponto 1 a Ponto 3 cumprem os limites legais expressos no artigo 11.º do DL 9/2007, para recetores 
sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados na área industrial, e 
equiparados a Zona Mista. Os recetores localizados em Zona Sensível não cumprem os respetivos limites 
legais devido ao ruído do tráfego automóvel da Rua da Estrada. 
 
A referir ainda que o ruído associado ao estado de laboração atual (nomeadamente os extratores no 
edifício existente e no edifício norte associado à ampliação) não era audível nos pontos de medição 
Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3, ou seja, não se verificou qualquer emergência sonora devido ao ruído 
particular com origem na Mold-Tech, junto dos recetores sensíveis caraterizados (Ponto 1 a Ponto 3), 
pelo que o foram cumpridos os limites no que respeita ao Critério de Incomodidade. 
 
Os pareceres e as opiniões assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação. 
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ANEXOS  
 

A | Plano de Amostragens 
 
B | Certificado de Acreditação (L0535) 
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A | PLANO DE AMOSTRAGENS 

 

Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano 

de mostragens selecionado. 

 

1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo? 

 

 Plano Geral;  Outro Plano. 

 

2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise: 

 

 Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria;  Outra (Natureza) 

 

Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar 

 

3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:  

 

Descrição do Plano de Amostragens Geral: 2 amostras de 10/15 minutos (interior/exterior) em 1 dia 

e 1 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB 

realizar nova amostragem. 

 

Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado in situ 

não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita concluir, à 

partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo. 

 

4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:  

 

Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 

 

Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 

 

5- Comentário: 
 
Nada a assinalar. 
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B | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535) 
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MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

 

 

ANEXO T AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO REGIME DE PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES GRAVES (SEVESO III) 



Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

ELNIC 101 C5 0,498

Resp. Sens. 1 / H334; Skin Sens. 1 / H317; Muta. 2 / 

H341; Carc. 1A / H350i; Repr. 1B / H360D; STOT 

Rep. 1 / H372, Aquatic Chronic 2 / H411

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,002 0,001

ELNIC 101 RP-1 0,249

Skin Irrit. 2 - H315;Resp. Sens. 1 - H334;Skin Sens. 1 

- H317;Muta. 2 -

H341;Carc. 1A - H350i;Repr. 1B - H360D;STOT Rep. 

1 - H372

Aquatic Chronic 2 - H411

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,001 0,000

MACDERMID ALU-LOY 0,052
Met. Corr. 1 - H290; Skin Corr. 1A - H314; Aquatic 

Chronic 2 - H411
E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,000 0,000

NIKLAD ELV 831 A 0,028

Skin Irrit. 2 - H315;Eye dam. 1 - H318;Resp. Sens. 1 - 

H334;Skin Sens. 1 - H317;Muta. 2 - H341;Carc. 1A - 

H350i;Repr. 1B - H360D;STOT Rep. 1 - H372; 

Aquatic Chronic 2 - H411

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,000 0,000

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,000 0,000

Skin Corr. 1B - H314;Resp. Sens. 1 - H334;Skin 

Sens. 1 - H317;Muta. 2 -

H341;Carc. 1A - H350i;Repr. 1B - H360D;STOT 

Single 3 - H335;STOT Rep. 1 - H372; Aquatic Acute 1 

- H400;Aquatic Chronic 2 - H411

0,023NIKLAD ELV 831 B

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

1/12



Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,001 0,000

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

METILETILCETONA - MEK

Butanona
0,020

Eye Irrit. 2: H319

Flam. Liq. 2: H225

STOT SE 3: H336

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

ACETATO DE BUTILO 0,022
Flam. Liq. 3: H226

STOT SE 3: H336
P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

METANOL 0,158

Acute Tox. 3: H301+H311+H331

Flam. Liq. 2: H225

STOT SE 1: H370

P5c 5000,000 50000,000 22 500,000 5000,000 0,000 0,000

TOLUENO 0,174

Asp. Tox. 1: H304

Flam. Liq. 2: H225

Repr. 2: H361d

Skin Irrit. 2: H315

STOT RE 2: H373

STOT SE 3: H336

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

DILUENTE CEL .DELAC SUP 0,156

Acute Tox. 4:  H302+H312+H332

Aquatic Chronic 2: H411

Asp. Tox. 1: H304

Eye Irrit. 2: H319

Flam. Liq. 2: H225

Repr. 2: H361

Repr. 2: H361d

Skin Irrit. 2: H315

STOT RE 2: H373

STOT RE 2: H373

STOT SE 2: H371
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,003 0,001

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,002 0,001

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

2100 Hard-Hat® Series 

Finishes
0,005

Flam. Aerosol 1, H222

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

P3b 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

Amoníaco 28% AnalaR 

NORMAPUR®
0,045

Corrosão cutânea, Categoria 1B H314

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição 

única, Categoria 3, vascular H335

Perigoso para o ambiente aquático, aguda, Categoria 

1 H400

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. 

Liq. 2: H225; Repr. 2: H361; Skin Irrit. 2: H315; STOT 

RE 2:  H373; STOT SE 3: H336

Petróleo - WHITE SPIRIT 0,311
Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. 

Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336

n-HEXANO

Benzina
0,535
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

Cristal violeta (C.I. 42555) 

indicador ACS, Reag. Ph Eur
0,0004

Toxicidade aguda, Categoria 4, oral H302; Lesões 

oculares graves, Categoria 1, H318; 

Carcinogenicidade, Categoria 2, H351; Toxicidade 

aguda para o ambiente aquático, Categoria 1, H400; 

Toxicidade crónica para o ambiente aquático, 

Categoria 1, H410

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

INDU M 620 2,000

Flam. Liq. 3:H226

Skin Irrit. 2:H315                                          Eye Irrit. 

2:H319 

Skin Sens. 1:H317

Aquatic Chronic 3:H412

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

INDU M 630 2,000

Flam. Liq. 3:H226

Skin Irrit. 2:H315                                          Eye Irrit. 

2:H319 

Skin Sens. 1:H317

Aquatic Chronic 3:H412

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

INDU M 610 2,000

Flam. Liq. 3:H226

Skin Irrit. 2:H315                                          Eye Irrit. 

2:H319 

Skin Sens. 1:H317

Aquatic Chronic 3:H412

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,003 0,001

Protectapeel 284/6 Red 0,500
Flam. Liq. 2: H225; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: 

H315; STOT SE 3: H336; STOT RE 2: H373;
P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

Resina F1 ISOCYANATE 0,0045

Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Resp. Sens. 1 

H334; Skin Sens. 1 H317; Carc. 2 H351; STOT SE 3 

H335; STOT RE 2 H373; Aquatic Chronic 2 H411

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,000 0,000

CATALISADOR HS FILLER 

STANDARD 541 4:1 900 ML
0,002

Flam. Liq. 3 H226 Líquido e vapor inflamáveis; Skin 

Sens.1 H317 Pode provocar uma reacção alérgica 

cutânea.

STOT SE 3 H335-H336 Pode provocar irritação das 

vias respiratórias. Pode provocar

sonolência ou vertigens

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

PROTECTOR ELÁSTICO S 

200
0,500

Flam. Liq. 2:H225 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 

2:H319 | Carc. 1B:H350 | Repr. 1A:H360Df | Repr. 

2:H361if | STOT SE (narcosis) 3:H336 |

STOT RE 2:H373iN | Aquatic Chronic 2:H411 | 

EUH066
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

Betume CRS FILL 

MULTILIGHT PLUS 1000 ML
0,002

Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 

2,H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; STOT 

RE 1, H372

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

Oxigénio, comprimido 0,005
Gases comburentes Categoria 1, H270; Gases sob 

pressão Gás comprimido, H280
-- -- -- 25 200,000 2000,000 0,000 0,000

Acetileno, dissolvido 0,004

Gás inflamável Categoria 1 H220; Gases sob pressão 

Gás dissolvido H280; Gases quimicamente instáveis 

Categoria A H230

P2 10,000 50,000 19 5,000 50,000 0,001 0,000

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,016 0,006

P3a 150,000 500,000 Não -- -- 0,021 0,006

H2 50,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

N-28 Reducer Solution 0,003

Acute toxicity, Oral (Category 4), H302 

Acute toxicity, Inhalation (Category 3), H331 

Skin corrosion (Category 1B), H314 

Serious eye damage (Category 1), H318 

Skin sensitisation (Category 1), H317 

Carcinogenicity (Category 1B), H350 

Acute aquatic toxicity (Category 1), H400 

Chronic aquatic toxicity (Category 1), H410

Spray Limpador de Freios 

(PT)

Brake clean

3,211

Aerossol 1 H222, H229

Skin Irrit. 2 H315

STOT SE 3 H336

Aquatic Chronic 2 H411
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

Retouching Bitumen (Ink) 0,050

Flammable liquid, category 2, H225; Reproductive 

toxicity, category 2, H361d; Aspiration hazard, 

category 1, H304; Specific target organ toxicity - 

repeated exposure, category 2, H373; Eye irritation, 

category 2, H319; Skin irritation, category 2, H315; 

Specific target organ toxicity - single exposure, 

category 3, H336

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

45 STOPPING-OFF 

LACQUER
0,025

Flam. Liq. 2 - H225; Skin Irrit. 2 - H315;Repr. 2 - 

H361d;STOT SE 3 - H336;STOT RE 2 - H373
P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

H2 50,000 200,000 Não -- -- 0,004 0,001

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,002 0,001

H2 50,000 200,000 Não -- -- 0,001 0,000

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

Cloreto de cobre cuprico

Copper(II) chloride dihydrate
0,200

Substâncias/misturas corrosivas para o metal, 

Categoria 1, H290; Toxicidade aguda por via oral 

Categoria 3, H301; Toxicidade aguda por via cutânea 

Categoria 4, H312; Corrosão/irritação cutânea 

Categoria 2, H315; Lesões oculares graves/irritação 

ocular Categoria 1, H318; Toxicidade aguda em 

ambiente aquático Categoria 1, H410; Toxicidade 

crónica para o ambiente aquático Categoria 1

Acute toxicity, Category 3, Inhalation, H331

Acute toxicity, Category 3, Oral, H301

Specific target organ toxicity - repeated exposure, 

Category 2, H373

Acute aquatic toxicity, Category 1, H400

Chronic aquatic toxicity, Category 1, H410

0,0250Dióxido de selénio
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

H2 50,000 200,000 Não -- -- 0,001 0,000

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

Nickel Sulphamate solution

Sulfamato de níquel
3,080

Toxicidade aguda, Categoria 4

H332; Sensibilização respiratória, Categoria 1 H334; 

Sensibilização da pele, Categoria 1 H317; 

Mutagenicidade em células  erminativas, Categoria 2 

H341; Carcinogenicidade, Categoria 1A

H350i; Toxicidade reprodutiva, Categoria 1B H360; 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -

exposição repetida, Categoria 1 H372; Toxicidade 

aguda para o ambiente aquático,

Categoria 1 H400; Toxicidade crónica para o 

ambiente

aquático, Categoria 1 H410

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,031 0,015

Lusin® Alro OL 151

Desmoldante Chem-Trend 

Lusin Alro OL151  mL 

0,003
Aerosóis, Categoria 1 H222, H229; Toxicidade 

crónica para o ambiente aquático, Categoria 3, H412
P3b 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 

1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Carc. 1A; H350i 

Muta. 2; H341 Repr. 1B; H360D Resp. Sens. 1; H334 

Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 1; 

H372

0,040

NÍQUEL 

HIDROXICARBONATO 

gránulos

Carbonato de níquel
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

Lusin® Protect G 31

CHEM-TREND LUSIN 

PROTECT

0,003

Aerosóis, Categoria 1 H222, H229; Irritação cutânea, 

Categoria 2 H315; Toxicidade crónica para o 

ambiente aquático, Categoria 3 H412

P3b 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,000 0,000

P8 50,000 200,000 0,000 0,000

E1 100,000 200,000 0,000 0,000

34 2500,000 25000,000Nitrato de prata 0,02

Líquido Inflamável 3: H226

Suspeito de provocar anomalias genéticas: H341

Toxicidade para a reprodução 1B: H360FD

Toxicidade Aguda 2: H330

Afecta os orgãos após exposição prolongada ou 

repetida STOT RE1 – H372

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 

graves: H314

Pode provocar irritação das vias respiratórias: STOT 

SE 3 H335

Tóxico para os organismos aquáticos: H411

0,046Catalisador Vei Incolor

sólido comburente (Ox. Sol. 2) H272, 

corrosão/irritação cutânea (Skin Corr. 1B) H314, 

lesões oculares graves/irritação ocular (Eye Dam. 1) 

H318, perigoso para o ambiente aquático - perigo 

agudo (Aquatic Acute 1) H400, perigoso para o 

ambiente aquático - perigo crónico (Aquatic Chronic 

1) H410
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

H2 50,000 200,000 Não -- -- 0,001 0,000

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,001 0,000

E2 200,000 500,000 Não -- -- 0,000 0,000

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

0,042Aguarras - DML

0,05

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda, Categoria 4

Aquatic Chronic 2: Perigosidade crónica para o meio 

ambiente aquático, Categoria 2: H411

Asp. Tox. 1: Perigo por aspiração, Categoria 1

Eye Irrit. 2: Irritação ocular, categoria 2

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis, Categoria 3:H226

Skin Irrit. 2: Irritação cutânea, categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea, Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidade específica com efeitos de 

sonolência e vertigens (exposição única), Categoria 3

STOT SE 3: Toxicidade para as vias respiratórias 

(exposição única), Categoria 3

Cloreto de níquel

Acute Tox. 3 / H301

 Acute Tox. 3 / H331

 Aquatic Acute 1 / H400

 Aquatic Chronic 1 / H410

 Carc. 1A / H350i

 Muta. 2 / H341

 Repr. 1B / H360D

 Resp. Sens. 1 / H334

 Skin Irrit. 2 / H315

 Skin Sens. 1 / H317

 STOT RE 1 / H372
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

Álcool isopropilico 0,020

Eye Irrit. 2: Irritação ocular, categoria 2, H319

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis, Categoria 2, H225

STOT SE 3: Toxicidade específica com efeitos de 

sonolência e vertigens (exposição única), Categoria 

3, H336

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

Propano comercial 2,008
H220, categoria 1: Gás extremamente inflamável.

H280, categoria 1: Contém gás sob pressão
P2 10,000 50,000 18 50,000 200,000 0,040 0,010

P5c 5000,000 50000,000 Não -- -- 0,000 0,000

E1 100,000 200,000 Não -- -- 0,000 0,000

Prata condutora L200N 0,009

Líquidos inflamáveis, Categoria 2

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -

exposição única, Categoria 3, Sistema

nervoso central

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

Toxicidade aguda para o ambiente

aquático, Categoria 1

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Toxicidade crónica para o ambiente

aquático, Categoria 1

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos

com efeitos duradouros.
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Designação do produto

Quantidade 

máxima (q) 

(t)

Categoria de perigo
Categoria 

(parte 1) 
Q inf (t) Q sup (t)

Substância 

designada 

(parte 2)

Q inf (t) Q sup (t) q/Q inf q/Q sup

Enquadramento SEVESO III (Decreto-Lei n.º 150/2015)

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

No quadro seguinte listam-se os produtos químicos utilizados pela MOLD-TECH, LDA abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, com base na listagem fornecida pela empresa. Apresenta-

se ainda o resultado da avaliação da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, à empresa.

0,006 0,002

0,064 0,017

0,063 0,029

Regra da adição

Somatório q/Q das categorias da Secção H

Somatório q/Q das categorias da Secção P

Somatório q/Q das categorias da Secção E
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H1 H2 E1 E2 P8

Elnic 101 C5

Elnic 101 RP -1

Elnic 101 C5

Elnic 101 RP -1

Tribocoat (Níquel 

strike)
Sulfamato de níquel

Toxicidade aguda para o ambiente 

aquá-tico, Categoria 1 H400: Muito 

tóxico para os organismos 

aquáticos

Toxicidade crónica para o 

ambiente aquático, Categoria 1

H410: Muito tóxico para os 

organismos aquáticos com efeitos 

duradouros

4500 1165 5,24
E1

E2
- -

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

- -

Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

Categorias SEVESO do banhos

-

-
Tribocoat (Níquel 

químico)
- - -

Pode considerar-se como 

E2 dado que não interfere 

com a concluão final da 

abrangência SEVESO

Tribocoat (Niquel 

teflon)
- - -

Pode considerar-se como 

E2 dado que não interfere 

com a concluão final da 

abrangência SEVESO

Processo Produto

Categorias 

SEVESO do 

banho

1083

Volume do 

banho (l)

Densidade do 

banho (g/l)

Volume do 

banho (q) (t)

E2

E2

900 1000 0,90

2000

Toxicidade crónica para o 

ambiente

aquático, Categoria 2

H411 - Tóxico para os organismos 

aquáticos com

efeitos duradouros

2,17

Toxicidade crónica para o 

ambiente

aquático, Categoria 2

H411 - Tóxico para os organismos 

aquáticos com

efeitos duradouros

Categorias SEVESO do produto
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Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

H1 H2 E1 E2 P8

Niklad ELV 831a

Skin Irrit. 2 - H315;

Eye dam. 1 - 318;

Resp. Sens. 1 - H334;

Skin Sens. 1 - H317;

Muta. 2 - H341;

Carc. 1A - H350i; 

Repr. 1B - H360D;

STOT Rep. 1 - H372

Aquatic Chronic 2 - H411

E2

Niklad ELV 831b

Skin Corr. 1B - H314;Resp. Sens. 

1 - H334;

Skin Sens. 1 - H317;

Muta. 2 - H341;

Carc. 1A - H350i;

Repr. 1B - H360D;

STOT Single 3 - H335;

STOT Rep. 1 - H372

Aquatic Acute 1 - H400;

Aquatic Chronic 2 - H411

E1

Alumínio (Decapante 

para alumínio)

Decapante metex 

acs 1400

Acute Tox. 3 - H301;

Skin Corr. 1B - H314
100 1124,9 0,11 H2

Pode considerar-se 

como H2 dado que não 

interfere com a 

concluão final da 

abrangência SEVESO

- - - -

Alumínio (Zincate) Macdermid alu loy Aquatic Chronic 2 - H411 100 1120,5 0,11 E2 - - -

Pode considerar-se como 

E2 dado que não interfere 

com a concluão final da 

abrangência SEVESO

-

Alumínio (Níquel 

wood)
Cloreto de níquel

Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; 

H331 Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 Carc. 1A; 

H350i Muta. 2; H341 Repr. 1B; 

H360D Resp. Sens. 1; H334 Skin 

Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 

STOT RE 1; H372

100 1148,9 0,11
H2

E1

Pode considerar-se 

como H2 dado que não 

interfere com a 

concluão final da 

abrangência SEVESO

-

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

- -

-

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

-

Categorias SEVESO do banho

-
Alumínio (Niquel 

Barrera)
100 1000 0,10 -

Categorias 

SEVESO do 

banho

Volume do 

banho (l)
Produto

Densidade do 

banho (g/l)

Volume do 

banho (t)
Processo Categorias SEVESO do produto

2/4



Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

H1 H2 E1 E2 P8

Níquel Forming 

(Banho de sulfamato 

de niquel)

Sulfamato de níquel

Toxicidade aguda para o ambiente 

aquá-tico, Categoria 1, H400: 

Muito tóxico para os organismos 

aquáticos

Toxicidade crónica para o 

ambiente aquático, Categoria 1, 

H410: Muito tóxico para os 

organismos aquáticos com efeitos 

duradouros

34920 1250,3 43,66 E1 - -

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

- -

Níquel Forming 

(Banho de níquel 

cobalto)

Sulfamato de níquel

Toxicidade aguda para o ambiente 

aquá-tico, Categoria 1, H400: 

Muito tóxico para os organismos 

aquáticos

Toxicidade crónica para o 

ambiente aquático, Categoria 1, 

H410: Muito tóxico para os 

organismos aquáticos com efeitos 

duradouros

800 1237,5 0,99 E1 - -

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

- -

Níquel Forming (Tina 

de testes)
Sulfamato de níquel

Toxicidade aguda para o ambiente 

aquá-tico, Categoria 1, H400: 

Muito tóxico para os organismos 

aquáticos

Toxicidade crónica para o 

ambiente aquático, Categoria 1, 

H410: Muito tóxico para os 

organismos aquáticos com efeitos 

duradouros

1600 1259,3 2,01 E1 - -

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

- -

Categorias SEVESO do banhoCategorias 

SEVESO do 

banho

Volume do 

banho (t)

Volume do 

banho (l)

Densidade do 

banho (g/l)
Processo Produto Categorias SEVESO do produto

3/4



Data: 2016ENQUADRAMENTO DA MOLD-TECH, LDA FACE AO DECRETO-LEI N. 150/2015 DE 5 DE AGOSTO (SEVESO III)

H1 H2 E1 E2 P8

Texturização

(Tinas de e3)
Nitrato de prata

(Ox. Sol. 2) H272

(Skin Corr. 1B) H314

(Eye Dam. 1) H318

(Aquatic Acute 1) H400

(Aquatic Chronic 1) H410

12000 1060 12,72
P8

E1
- -

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

-

Pode considerar-se 

como P8 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

Texturização (Corodol) Dióxido de selénio

Acute toxicity, Category 3, 

Inhalation, H331

Acute toxicity, Category 3, Oral, 

H301

Specific target organ toxicity - 

repeated exposure, Category 2, 

H373

Acute aquatic toxicity, Category 1, 

H400

Chronic aquatic toxicity, Category 

1, H410

4000 1110 4,44
H2

E1
-

Pode considerar-se 

como H2 dado que não 

interfere com a 

concluão final da 

abrangência SEVESO

Pode considerar-se como 

E1 dado que não 

interfere com a concluão 

final da abrangência 

SEVESO

- -

H1 H2 E1 E2 P3b P5c P8 P2 P3a

- 4,66 69,27 8,52 0,00 0,00 12,72 0,00 0

- 0,32 3,50 5,98 0,01 8,57 0,00 2,01 3,21

TOTAL 0,00 4,98 72,77 14,50 0,01 8,57 12,72 2,01 3,21

Limiar mínimo da categoria (Q inf) (ton) 5 50 100 200 5000 5000 50 10 150

0,00 0,10 0,73 0,07 0,00 0,00 0,25 0,20 0,02

somatório q/Q inf (ton)

Conclusão: O estabelecimento não se encontra abrangido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, uma vez que pela regra de adição os resultados para as categorias de perigo são inferiores a 1. Considerando o volume total dos banhos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 

150/2015 e a atribuição da categoria mais penosa para a empresa em cada um deles, esta situação não influencia o resultado da avaliação da aplicabilidade da SEVESO III à MOLD-TECH PORTUGAL. No que diz respeito aos resíduos liquidos de lavagem aquosos contendo 

substâncias perigosas (LER 11 01 11*) estes são armazenados em depósito com capacidade de 30000 litros. Considerando o factor de diluição em água da mistura das águas de lavagem considerou-se que este resíduo não assume características de perigosidade enquadradas 

nas categorias do diploma SEVESO.

H E

Volume do 

banho (l)
Processo Produto

Densidade do 

banho (g/l)

Volume do 

banho (t)

Categorias de 

Perigo do 

produto

Categorias SEVESO do banho

P

0,80

Quantidade máxima de banhos, águas residuais e resíduos (q) (ton)

Quantidade máxima produtos armazenados da categoria (q) (avaliação-folha xls 1) 

REGRA DA ADIÇÃO

0,48

Categorias SEVESO do produto

0,10
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ANEXO W ORTOFOTOMAPA DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO 
DESCRITOR PATRIMÓNIO 



 



MOLD-TECH PORTUGAL – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LDA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese 

 

 

ANEXO X FICHAS DE INVENTÁRIO DE PATRIMÓNIO 



FICHA DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA – PONTE DE MOREIRA DA MAIA 

 

02. Ponte de Moreira da Maia  

Lugar  

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 14’ 10” N 

08º 38’ 49” W 

Distância do Projecto 1260 m 

Regime Legal de Protecção 
Inventariado 

CNS 3785 

Tipologia 

Ponte 

Cronologia 

Indeterminado 

Estado de Conservação 

Regular 

Descrição 

Ponte lançada sobre o rio Leça em granito, composta por um tabuleiro com cerca de 35 metros de 

comprimento por 6 metros de largura, assente em dois arcos de volta perfeita.  

Bibliografia 

 

Registo Fotográfico 

 

 
Ponte de Moreira 



 
                                Pormenor do talhante da ponte de Moreira 

  



FICHA DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA – CASA SANTO ANTONIO 

 

26. Casa Santo António  

Lugar  

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 14’ 10” N 

08º 39’ 35” W 

Distância do Projecto 160 m 

Regime Legal de Protecção 
Inventariado 

PDM – C093 

Tipologia 

Edifício 

Cronologia 

Indeterminado 

Estado de Conservação 

Regular 

Descrição 

Casa de planta retangular, rodeada por jardins do século XIX (?).  

Bibliografia 

 

Registo Fotográfico 

 

 
Casa Santo António  

 
  



FICHA DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA – CASA JUNTO À ANTIGA LINHA 

DE CAMINHO DE FERRO 

 

 

28. Casa junto à antiga Linha de Caminho de Ferro  

Lugar  

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 13’ 59” N 

08º 39’ 25” W 

Distância do Projecto 530 m 

Regime Legal de Protecção 
Inventariado 

PDM – C102 

Tipologia 

Edifício 

Cronologia 

Indeterminado 

Estado de Conservação 

Regular 

Descrição 

Edifício de planta retangular de arquitectura tradicional.  

Bibliografia 

 

Registo Fotográfico 

 

 
Casa junto à antiga Linha de Caminho de Ferro 

 
  



 

FICHA DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA – LAVADOURO DO MONTE DAS 

PEDRAS 

 

36. Lavadouro do Monte das Pedras  

Lugar  

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 14’ 08” N 

08º 39’ 42” W 

Distância do Projecto 35 m 

Regime Legal de Protecção 
Inventariado 

PDM – L033 

Tipologia 

Lavadouro 

Cronologia 

Séc. XX 

Estado de Conservação 

Regular 

Descrição 

Lavadouro de planta retangular, resguardado por alpendre com telhado de uma água, assente sobre 

seis pilares de secção quadrangular. 

Bibliografia 

 

Registo Fotográfico 

 

 
Lavadouro do Monte das Pedras 

 
  



FICHA DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA – MONTE DAS PEDRAS 

 

39. Monte das Pedras  

Lugar Monte das Pedras  

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 14' 16” N 

08º 39' 33” W 

Distância do Projecto 310 

Regime Legal de Protecção 
Inventariado 

CNS 3539-21566 

Tipologia 

Povoado 

Cronologia 

Indeterminado 

Estado de Conservação 

Indeterminado 

Descrição 

O presente topónimo “Monte das Pedras” encontra-se citado ao longo do século IX, sob a designação 

Mons Petras Rubias. A presente nomenclatura poderá estar relacionada com uma possível fortificação 

roqueira.  

Bibliografia 

PDM Maia 2008:35 

BARROCA 2004:188 

ALMEIDA 1978:14 

Registo Fotográfico 

 
Área de Potencial Arqueológico – Monte das Pedras  
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ANEXO Y APÓLICE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 


















































