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SIGLAS

APA – Agência Portuguesa do Ambiente
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EIA - Estudo de Impacte Ambiental
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1

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
projeto relativo à unidade industrial da Clariause – Tinturaria e Acabamento de Fios, S.A, em fase de projeto
de execução.
O proponente do projeto é a empresa Clariause – tinturarias e acabamentos de fios, S.A
(http://www.clariause.com). A empresa foi criada em novembro de 2005, com o objetivo de comercializar fios
tintos, apostando em duas variáveis chave, o cumprimento dos prazos de entrega e a qualidade do produto.
Apesar de ter atividade de comércio na sua origem, a empresa foi adquirindo equipamento produtivo e de
controlo de qualidade, dado que o seu principal fornecedor, a FILDA, evidenciava dificuldades em termos de
resposta e de qualidade do fio. Em 2009 a CLARIAUSE ganhou a sua independência, assumindo-se como
indústria de prestação de serviços de tinturaria.
A unidade industrial, sujeito ao procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA) localiza-se em Riba
de Ave, município de Vila Nova de Famalicão.
O projeto foi elaborado de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 152-B/2017
de 11 de dezembro. A necessidade de realizar o EIA deve-se ao facto da capacidade de produção ser
atualmente 420ton/mês, dando um valor acima de 10ton ao dia permitidas sem necessidade de realização
deste imperativo legal. O RNT é a peça que sintetiza e traduz em linguagem não técnica os aspetos mais
relevantes do EIA.
O EIA foi elaborado pela empresa EnviSolutions, Lda. tendo os trabalhos referentes ao estudo sido iniciados
em iniciados em julho de 2017 e concluídos em julho 2018. Para a realização deste estudo, recorreu-se a
informação disponível em livros e revistas técnicas, tendo, igualmente, sido realizados trabalhos de campo,
consultados os fornecedores dos equipamentos e os técnicos responsáveis pelo projeto.
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2
2.1

O PROJETO
ENQUADRAMENTO

O presente EIA foi desenvolvido num momento em que todo o edificado, infraestruturas e equipamentos de
produção já estão implantados no terreno e em pleno funcionamento.
Situada na região do Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, a Clariause – Tinturaria e Acabamento de
Fios, S.A. foi criada em novembro de 2005, com o objetivo de comercializar fios tingidos.
Apesar de ter atividade de comércio na sua origem, a empresa foi adquirindo equipamento produtivo e de
controlo de qualidade, dado que o seu principal fornecedor, a FILDA, evidenciava dificuldades em termos de
resposta e de qualidade do fio. Em 2009 a CLARIAUSE ganhou a sua independência, assumindo-se como
indústria de prestação de serviços de tinturaria.
Atualmente, labora em regime contínuo de 24 horas por dia e manifesta uma posição de referência no
mercado, estando preparada para o tingimento de 500toneladas/mês.
Desde sempre que a CLARIAUSE tem nos seus colaboradores um dos seus ativos mais importantes, o capital
humano constitui importância vital para gerar vantagens competitivas. A empresa considera que o
alinhamento e a focalização de todas as pessoas na organização são fundamentais para a concretização dos
objetivos estratégicos, de forma a compreenderem a estratégia e a visão da empresa.

2.2

LOCALIZAÇÃO

A unidade industrial da Clariause encontra-se na Rua Joaquim Ferreira Júnior, da freguesia de Riba de Ave,
do concelho de Vila Nova de Famalicão (Figura 2-1).
Em 17 de outubro de 2001 a CM de Vila Nova de Famalicão emitiu Alvará de licença de utilização industrial
em nome de FILDA. Em 21 de dezembro de 2016 a CM de Vila Nova de Famalicão emitiu um alvará de
autorização de utilização em nome de Retoque de História, S.A, que aprova as obras sobre o prédio. Assim, a
Clariause encontra-se em dois edifícios distintos, ocupando a totalidade do edifício da Retoque História, e
uma parcela da Filda. A Clariause tem um contrato de arrendamento com a Retoque de História, S.A, e tem
uma autorização de utilização para a atividade industrial na parcela do edifício da Filda.
Na Tabela 2-1 encontram-se as áreas que são utilizadas pela Clariause.
Tabela 2-1 - Áreas utilizadas pela Clariause

Clariause
Área de Terreno: 13.144,00 m2
Área de Implantação: 5.992,00 m2
Área Bruta de Construção: 6.673,00 m2
Área Impermeabilizada: 10.375,40 m2
Índice de construção: 50,77%
Índice de permeabilização: 21,06%
Índice de utilização: 50,77%
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As primeiras habitações encontram-se a 20 m das imediações da unidade industrial em estudo. Na
envolvente da instalação encontram-se as povoações de Aldeia, Souto, Casais e Sobreira, sendo que o centro
das povoações de Riba de Ave se encontra a uma distância de 1 km.
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Figura 2-1 – Enquadramento nacional, regional e local da unidade industrial da Clariause (Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2016)
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Figura 2-2 - Ortofotomapa com identificação do local de implantação e caracterização da envolvente
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Figura 2-3 Enquadramento local e acessos
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- Página intencionalmente deixada em branco -
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2.3

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Clariause tem como principal objetivo o tingimento de fio, maioritariamente da matéria-prima consiste em
algodão e algodão misturas, nomeadamente algodão/poliéster e algodão/modal.
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3

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFETADO E DOS IMPACTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS

Tal como mencionado anteriormente, o projeto refere-se a uma unidade industrial que se encontra
totalmente construída, infraestruturada e com a produção em funcionamento.
Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão, a Clariause inserese numa área classificada como “Espaço Central – C2”, pertencente à tipologia de Solo Urbano. O projeto
encontra-se em conformidade com os diferentes instrumentos de gestão do território.
Neste tópico será efetuado uma síntese dos impactes associados a cada descritor e sugeridas medidas de
minimização para atenuar estes mesmo impactes.

3.1

COMPONENTE BIOLÓGICA

Este descritor corresponde à componente florística e faunística da área de intervenção, nomeadamente num
buffer de 500 metros da fábrica de tingimento de fio “Clariause – Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.”.

12

JANEIRO - 2019

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL DA CLARIAUSE
Resumo Não Técnico

O buffer de 500 metros da fábrica Clariause inclui dois concelhos, a Nordeste, no concelho de Guimarães
(freguesia Serzedelo) com uma área de 9 ha, que representa 11% da área de estudo, e a restante zona situase em Vila Nova de Famalicão (freguesias de Riba d‘Ave e de Olivares-Santa Maria) abrangendo 78 ha,
representando 89% da área de estudo.

Figura 3-1 - Enquadramento da área de estudo.

Este descritor teve por base os dados obtidos através do trabalho de campo, considerando duas escalas de
análise distintas, uma dirigida à fauna, que abrange a totalidade da área de intervenção do projeto, acrescida
de uma envolvente até 1 km da área de exploração. A outra, dirigida à flora e habitats, com o levantamento
florístico e o reconhecimento de habitats e biótopos, incluindo a totalidade da área de intervenção do
projeto. A informação recolhida em campo foi complementada com a pesquisa bibliográfica referente a
estudos ecológicos desenvolvidas nesta área de intervenção.
Tabela 3-1 - Listagem de biótopos da área de intervenção
Biótopos

Referencia dos Biótopos

Áreas Naturais e Seminaturais
Bosques de Carvalho-alvarinho (Quercus robur)

Carv

Matos Autóctones

Mat

Bosques Ripícolas

BoR

Bosquetes Paludosos

BoP
Áreas Florestais (Florestas de Produção)

Eucaliptal (Eucalyptus globulus)

Euc
Áreas Agrícolas

Soutos

Sou

Incultos

Inc
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Pastagens Permanentes

PaP

Culturas Temporárias

CuT
Áreas Artificializadas

Vegetação Associada a Aglomerados Urbanos, Indústrias e Rede Viária

VAU

Figura 3-2 - Caracterização dos Biótopos

Do trabalho de campo efetuado identificaram-se como biótopos de maior interesse as zonas de Bosque com
carvalho-alvarinho, e Bosque ripícola adjacente ao rio Ave. Apesar de degradada, esta galeria constitui um
importante abrigo para a fauna existente na área em estudo.
No caso em estudo, a área não está incluída em nenhuma zona classifica do Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, nem abrange qualquer área integrada na Rede Natura 2000.
Em suma, a área é caracterizada por forte intervenção humana, não existindo relevância do ponto de vista a
fauna e da flora, pelo que nesta zona não existe nenhuma área importante do ponto de vista da conservação
da natureza e biodiversidade, designadamente área protegida.
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Não foram determinadas medidas de mitigação/minimização preconizadas para a flora e fauna da área em
análise, uma vez que, não estamos presentes a impactes significativos.

3.2

GEOLOGIA

Na área do projeto, ao nível dos impactes este descritor relaciona-se com os processos erosivos e da
destruição das formações geológicas.
A Clariause - Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A se localiza numa área onde predomina rochas de
natureza granítica. Na freguesia de Riba D’Ave, particularmente, predominam o granito e os depósitos
fluviais atuais/aluviões na proximidade do Rio Ave.

Figura 3-3 - Pormenor do granito de Guimarães, com megacristais de feldspato potássico (Pinto,2011)

A nível de sismicidade, a Clariause encontra-se localizada como risco sísmico baixo.
Tal como mencionando, a Clariause já se encontra completamente construída, estando em fase de
exploração. Assim, não são expectáveis impactes negativos sobre a geologia, geomorfologia ou sismicidade,
uma vez que não há qualquer intervenção física no terreno.
Desta forma, não foram determinadas medidas de mitigação/minimização preconizadas para a geologia da
área em análise, uma vez que, não estamos presentes a impactes significativos.

3.3

RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1 CONSUMO DE ÁGUA
O consumo de água estimado nas instalações da Clariause, encontra-se associado à tinturaria, que
representa 99% do consumo de água e a origem da água é através de captações. As instalações sanitárias
representam 1% do consumo de água e tem como origem a rede pública.
A água subterrânea utilizada durante o processo industrial (tingimento) é proveniente de 5 captações
subterrâneas e 1 captação superficial.
A atividade possui consumos de água elevados, cerca de 150 000 m3/ano. A Clariause, conhecedora deste
facto, desde cedo implementou medidas de redução do consumo de água, nomeadamente:
15
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•

Assegurar a manutenção adequada dos sistemas de arrefecimento para garantir que os mesmos
operam na sua maior eficiência.

•

Monitorização dos consumos de água atendendo ao seu uso.

•

Instalação de sistemas que permitem a redução do consumo de água nas instalações sociais, como
por exemplo torneiras temporizadas, filtros de redução do caudal, etc.

•

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental.

Deste modo o impacte associado ao consumo de água foi classificado como significativo.

3.3.2 QUALIDADE DA ÁGUA
No que respeita aos Recursos Hídricos a unidade industrial da Clariause encontram inserida na bacia do rio
Ave a qual pertence à denominada Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (Figura 3-4).

Figura 3-4 - Delimitação geográfica da sub-bacia do rio Ave

No caso do Rio Ave (PT02AVE0126) estão identificadas quatro tipos de instalações passíveis de afetar o rio
com descargas poluentes acidentais, sem prejuízo de outras massas de água adjacentes também serem
afetadas, são elas, unidades de gestão de resíduos (aterros) e lixeiras, unidades fitofarmacêuticas, bombas de
gasolina e Estações de Tratamento de Águas Residuais Urbanas, servindo uma população igual ou superior a
2 000 habitantes equivalentes.
16
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Na plataforma SNIAmb, a massa de água “Rio Ave (HMWB-JUSANTE b. Guilhofrei)”, com o código
PT02AVE0126, o estado químico é definido como bom.
Quanto à água subterrânea, a Clariause encontra-se localizada na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Ave. Os mesmos recursos hídricos subterrâneos estão classificados com Bom, não
existindo, desta forma, indicação de poluição a afetar estes recursos (SNIAmb-APA).
As águas residuais domésticas resultantes da utilização nas instalações sanitárias e laboratórios, serão
encaminhadas para o Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), onde serão sujeitas ao
tratamento adequado.
Podemos verificar que, em condições de operação normais, não é expectável um impacte significativo no
meio envolvente em que se insere a Clariause. Deste modo, os impactes podem ocorrer, enquanto resultado
de situações de emergência cuja probabilidade é baixa. Ainda assim, no caso de estes se vierem a concretizar
encontram-se previstas várias medidas de minimização de forma a assegurar a contenção dos cenários em
causa minimizando e/ou eliminando os potenciais impactes que poderiam resultar de tais cenários de
emergência.

3.4

PATRIMÓNIO CULTURAL

Não foram identificadas Ocorrências Patrimoniais quer de origem arqueológica, arquitetónica, quer
etnográfica nas áreas de incidência direta e indireta do projeto, nem identificados materiais arqueológicos.
Assim, não se perspetivam impactes neste descritor. Na sequência dos trabalhos não se recomendam
medidas de minimização.

3.5

SOLO E ORDENAMENTO

Para a avaliação de impactes ambientais, decorrentes da fase de exploração do projeto, face ao descritor Uso
do Solo e Ordenamento do Território teve como base o Atlas Digital do Ambiente, Regulamento do PDM de
Vila Nova de Famalicão, instrumento de gestão territorial que se encontra em vigor, e a legislação vigente.
Tal como já referido, a Clariause já se encontra implantada e impermeabilizada, assim, e relativamente ao
Uso do solo, o projeto encontra-se em 99% no uso de solo “Indústria, comércio e equipamentos gerais”
(COS2015). Assim, considera-se que não existe impactes negativos diretos.
A nível de ordenamento todo o projeto encontra-se na categoria “Espaço Central”, não extravasando para
nenhuma outra categoria. O projeto teve aprovação por parte da CM de Vila Nova de Famalicão para
proceder à ampliação e a Clariause respeita o regime de edificabilidade emanados no PDM. Assim, a nível de
ordenamento não se perspetivam impactes significativos.
Durante as operações de carga e descarga para a indústria, poderá ocorrer derrame de substâncias
perigosas, o impacte será negativo, direto, local, magnitude reduzida, minimizável e pouco significativo.
De forma a assegurar que não ocorrem derrame de substâncias perigosas, são tomadas algumas medidas
de minimização/ mitigação:
•

Garantir o cumprimento de boas práticas de segurança por parte dos fornecedores e dos
trabalhadores da Clariause, em particular nos processos de descarga;
17
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•

O armazenamento de substâncias potencialmente poluentes deverá ser efetuado em áreas cobertas
e impermeabilizadas.

3.6

PAISAGEM

A introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma, as quais poderão
ter maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em conter a presença das intrusões em
causa. Essa capacidade manifesta-se em função da existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o
impacte visual.
A infraestrutura encontra-se totalmente construída, não será necessário qualquer tipo de alteração da
morfologia do solo, não sendo de perspetivar impactes decorrentes deste descritor.

3.7

QUALIDADE DO AR

Considerando os dados validados para o histórico anual referente a 2016 para a região de Entre Douro e
Minho, constata-se a existência de 238 dias (72,8%) em que o índice de qualidade do ar foi Bom, seguido de
Muito bom com 73 dias (22,3%), Médio 15 dias (4,6%) e Fraco 1 dias (0,3%) - Figura 3-5.

Figura 3-5 - Histórico anual do índice de qualidade do ar. Fonte: APA, 2016

De acordo com o relatório de monitorização dos efluentes gasosos, tanto para a fonte da caldeira, como
para as chaminés, as concentrações encontram-se abaixo dos respetivos valores de emissão. Estando
também abaixo do limiar mínimo os valores de caudal mássico.

3.8

RUÍDO

Os impactes causados pela emissão de ruído deverão ser sempre analisados em função dos níveis de
incomodidade ou de perturbação a que um determinado recetor está sujeito.

18
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Tendo em conta que a fase de construção já ocorreu, as ações suscetíveis de causar impacte estão
relacionadas com o funcionamento da unidade. Assim, no que diz respeito à emissão de ruído na fase de
exploração enumeram-se as seguintes ações que podem causar impacte:
•

Transporte de matérias-primas;

•

Tingimento dos fios;

•

Expedição dos produtos.

Os critérios de avaliação dos impactes para a componente do ambiente sonoro baseiam-se no decreto-lei n.º
9/2007, de 17 de janeiro.
Em fase de funcionamento, a operação da Clariause está sujeita ao cumprimento dos valores limite fixados
no art.º 11.º (valores limite de exposição) e ao cumprimento do critério de incomodidade fixado no art.º 13
do DL anteriormente mencionado.
De acordo com a análise dos valores de medição (Figura 3-6), o recetor sensível exposto a níveis sonoros
enquadra-se dentro dos valores limite de exposição para zona mista, ou seja, Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55
dB(A).

Figura 3-6 - Cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis para cada ponto de medição.

A nível de impactes na fase de exploração identificaram-se os seguintes:
•

Movimentação de veículos ligeiros e pesados nas imediações da Clariause resulta um aumento do
nível de ruído. Assim, considera-se que o impacte sobre o ambiente sonoro na fase de exploração
será negativo, permanente, direto, reversível e pouco significativo.

•

De acordo com o relatório de ruído, as instalações cumprem com a legislação em vigor. Contudo, as
emissões sonoras resultantes da atividade industrial consideram-se um impacte negativo,
permanente, direto, local e pouco significativo.

Como medidas de minimização sugere-se uma boa manutenção das máquinas e equipamentos utilizados.
Eventuais atividades suscetíveis de provocar mais ruído, nomeadamente situações de carga e descarga de
material deverão ser executadas preferencialmente no período diurno. No caso de virem a ser instalados
novos equipamentos deverá privilegiar-se a instalação de equipamentos de menor potência sonora.

3.9

SOCIOECONÓMICO

A sustentabilidade do tecido empresarial é garantida pela disponibilidade de mão-de-obra necessária ao seu
funcionamento e crescimento. O município de Vila Nova de Famalicão, é neste momento mais povoado que
19
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várias capitais de distrito como Leiria, Setúbal e Funchal, é o 18º maior município do país, em termos
populacionais, com um total de 133 832 habitantes (dados dos Censos de 2011).
Relativamente ao tecido empresarial do concelho de Vila Nova de Famalicão, podemos facilmente dizer que
a maior expressão em termos de número de empresas, cerca de 24,8% em 2015, diz respeito ao comércio
por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, tendo este vindo a decrescer desde
2011. As indústrias transformadoras seguem logo de seguida, com 12,4%, tendo também vindo a decrescer.
Curiosamente, as atividades de agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca tiveram um crescimento
de 2%, bem como atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares e atividades administrativas e dos
serviços de apoio, também com crescimento embora menos expressivo.
Assim, podemos concluir que o município de Vila Nova de Famalicão tem registado um aumento da
população. Como referido anteriormente, e apesar de o aumento da população se centrar na faixa etária dos
24 a 64 anos, leva a crer que o município tem conseguido captar população. O mesmo acontece com a
freguesia de Ribas de Ave, tendo registado um aumento de população, apesar de pouco significativo. A nível
de distribuição da população, a faixa etária dos 24-64 regista 2344, o que revela que tem conseguido captar
população.
A freguesia de Riba de Ave, tem uma percentagem que ronda os 19% de taxa de desemprego, quase 6% a
mais do que a média nacional. Desta forma, é de extrema importância para a região a criação de novos
postos de trabalho.
A Clariause foi constituída em 2005, possuí 33 máquinas e a seu serviço 106 pessoas. Consiste num dos
objetivos da presente unidade industrial a criação de mais cinco postos de trabalho.
Assim, a unidade industrial constitui um polo dinamizador e de desenvolvimento socioeconómico, devido
aos benefícios em termos financeiros e de empregabilidade, contribuindo de forma positiva para o estímulo
da atividade económica local. Nesta abordagem essencialmente de índole económica, os impactes
resultantes desta atividade são claramente positivos.
As primeiras habitações encontram-se a 20 m das imediações da unidade industrial em estudo. Na
envolvente da instalação encontram-se as povoações de Souto (220 m), Aldeia (260m), Sobreira (315m),
Casais (395m), sendo que o centro de Riba de Ave se encontra a uma distância de 1 km.
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Figura 3-7 - Povoações mais próximas da unidade industrial. Fonte: Google Earth

3.10 POPULAÇÃO E SAÚDE HUMANA
A poluição é essencialmente produzida pelo homem e está diretamente relacionada com os processos de
industrialização e a consequente urbanização da humanidade.
Os problemas de ordem ambiental que se colocam às populações residentes na envolvente da área de
intervenção do projeto resultam de impactes associados à emissão de poeiras e emissões (descritor da
Qualidade do Ar e Ruído), impacte socioeconómico, impacte devido à produção de resíduos, Recursos
hídricos e Ordenamento do território.
As primeiras habitações encontram-se a 20 m das imediações da unidade industrial em estudo. Na
envolvente da instalação encontram-se as povoações de Aldeia, Souto, Casais e Sobreira, sendo que o centro
de Riba de Ave se encontra a uma distância de 1 km.
A nível de ruído resultante da atividade e com base nos resultados das medições efetuadas não é esperado
que a atividade da Clariause tenha impacto sobre os níveis sonoros dos recetores sensíveis.
Na qualidade do ar e à semelhança do que se verificou com o ruído não é expectável que a atividade da
Clariause tenha um impacto relevante sobre a qualidade do ar da envolvente. Tal aplica-se quer às emissões
de efluentes gasosos resultantes das chaminés e cogeração, quer às emissões de CO2 devido à
movimentação de viaturas pesadas e ligeiras afetas à unidade.
No descritor socioeconómico, a Clariause tem 106 colaboradores, o que representa para a população
impactes significativos, uma vez que gera empregos e riqueza para a região.
Uma vez que não foram encontrados quaisquer vestígios relevantes a nível de património arqueológico
arquitetónico ou etnográfico, a ampliação da Clariause não irá comprometer os interesses da população.
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A Clariause detém algumas captações de água e existe um consumo considerável de água resultando da
necessidade do tingimento dos fios. Assim, a nível de recursos hídricos torna-se importante haver uma
racionalização deste recurso.
Os resíduos gerados devido à atividade da unidade industrial são encaminhados para operadores de gestão
de resíduos. Atendendo à natureza e quantidade dos resíduos produzidos, não é esperado que os mesmos
produzam um impacto negativo sobre a população.
A nível de ordenamento do território, todo o projeto encontra-se na categoria “Espaço Central”, não
extravasando para nenhuma outra categoria. O projeto teve aprovação por parte da CM de Vila Nova de
Famalicão para proceder à ampliação e a Clariause respeita o regime de edificabilidade emanado no PDM.
Não se perspetivam impactes significativos para a população inerente ao descritor Ordenamento do
território.
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4

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

A monitorização, de acordo com a alínea l, artigo 2º, do DL 152-B/2017,de 11 de dezembro, é definida como
o processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos
ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios com o objetivo de
permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas na DIA e na decisão de verificação de conformidade
ambiental do projeto de execução para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos
decorrentes da execução do respetivo projeto.
O Programa de Monitorização deve ter como objetivos:
•

Assegurar o cumprimento da legislação e outros requisitos legais aplicáveis neste domínio, em vigor
ou outros que venham a ter força de lei;

•

Desenvolver os esforços necessários para uma melhoria contínua do desempenho ambiental do
empreendimento, tendo em consideração as inovações e melhorias tecnológicas que venham a ser
efetivadas no decorrer da vida útil do empreendimento;

•

Desenvolver as melhores práticas que permitam a utilização racional dos recursos naturais, bem
como prever e implementar as melhores técnicas de prevenção e redução da poluição na fonte.

Os impactos ambientais negativos identificados para este Projeto são, na generalidade, pouco significativos
e, ainda são reduzidos pela adoção e implementação das medidas de minimização identificadas nos
diferentes descritores. Assim, apenas se identificam necessidades de monitorização ao nível da exploração do
Projeto e
relacionadas com o controlo dos efluentes líquidos tratados, das emissões gasosas e com o controlo dos
consumos de energia, de água e de produtos químicos. Esta monitorização é proposta pela sua importância
no controlo destes descritores ambientais e não porque os impactos a eles identificados sejam significativos.
As medidas de gestão e controlo preconizadas permitem a boa gestão ambiental do Projeto sem a
necessidade de campanhas de monitorização para os outros descritores.
Apresenta-se seguidamente as diretrizes para a monitorização ambiental proposta, para o seguimento
ambiental a implementar na fase de exploração.

Assim, o EIA propõe o seguinte programa de monitorização:
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•

Monitorização das emissões gasosas das diferentes chaminés conforme previsto na legislação:

•

Monitorização da qualidade do efluente líquido descarregado no SIDVA, com vista a verificar o
cumprimento da licença de descarga;

•

Monitorização do Ruído Ambiental para acompanhar o contínuo cumprimento da regulamentação
em vigor.

CONCLUSÃO

Em síntese, tendo em consideração as características atuais da instalação, as medidas de mitigação, bem
como o plano de monitorização a implementar, não foram identificados efeitos ambientais que inviabilizem
o projeto da Clariause.
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