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Introdução 

O Relatório de Monitorização decorrente das Declarações de Impacte Ambiental (DIA) tem por 

objetivo reportar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), a informação solicitada para cumprimento das mesmas. 

A monitorização é da responsabilidade da Doureca e efetua-se com a periodicidade anual e nos 

termos constantes das DIA’s.  

O presente relatório é aplicável à Doureca – Produtos Plásticos, Lda., Unidade II, e nele, constam as 

medidas adequadas para minimizar ou compensar efeitos ambientais negativos ocorridos durante 

fase de exploração deste Projeto. 

A realização de uma monitorização garante que os efeitos ambientais são tomados em consideração 

contribuindo assim, para a adoção de soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis, bem como de 

medidas de controlo que evitem ou reduzam os efeitos negativos significativos no ambiente 

decorrentes da execução deste plano. 

Este relatório apresenta uma componente evolutiva relativamente à monitorização do ruído exterior. 

Contém informação relativa à monitorização do ruído exterior, numa fase anterior à exploração 

(servindo como referência), após o início da operação da unidade II, assim como a comparação de 

resultados entre as duas situações. Relativamente à ampliação/alteração do projeto inicial, a Doureca 

procederá a nova monitorização, após início de exploração da mesma. 

 

 

Antecedentes  

Os principais aspetos ambientais associados ao Projeto dizem respeito a: 

• Emissão de ruído e de vibrações que estão associados ao sistema de ventilação do ar 

industrial; 

• Tráfego rodoviário. 
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O ruído gerado na nave industrial estará predominantemente associado à operação do equipamento 

de ventilação do ar ambiente industrial emitido pelo equipamento que se encontra localizado no 

exterior. O ruído associado ao tráfego rodoviário resultante do Projeto conduz a um aumento do 

ruído ambiental ao longo dos eixos viários percorridos.  

 

Descrição do programa de monitorização 

As medidas de monitorização previstas nas DIA são, apresentar relatórios, contendo: 

• Isolamento acústico dos equipamentos fixos que se revelam fontes significativas de emissão, 

através da instalação de canópias, encapsulamentos adequados ou outra solução considerada 

eficaz. 

• Caraterização do ruído ambiente exterior. 

 

Frequência de monitorização:  

• Antes e após o início da operação. No caso de verificação continuada dos requisitos legais, 

serão realizadas campanhas de 5 em 5 anos. 

 

 

 

Resultados do programa de monitorização  

Os potenciais impactes do Ambiente Sonoro resultam em efeitos pouco significativos para o 

ambiente.  

A Doureca, de forma a poder apresentar neste relatório os resultados das medidas propostas com 

um facto evolutivo, expõe a situação inicial em que se encontrava (1 julho 2013 - 30 dezembro 2013), 

a situação de progresso de 1 janeiro 2014 a 30 junho 2014, de 01 julho 2014 a 30 junho 2015 de 01 

julho 2015 a 30 junho 2016, de 01 julho 2016 a 30 junho 2017, de 01 julho 2017 a 30 junho 2018 e 

agora, de 01 julho 2018 a 30 junho 2019: 
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Tabela 1 - Medidas de Monitorização Aplicáveis 

Medida de Monitorização Situação Inicial 
Situação 

jan - jun 2014 
Situação 

jul 2014 – jun 2017 
Situação 

jul 2017 – jun 2018 
Situação 

jul 2018 – jun 2019 

Isolamento acústico dos 

equipamentos fixos 

Compressor e a cadeira isolados 

acusticamente, colocados num 

edifício fechado. 

- - - 

 

- 

 

Caraterização do ruído ambiente 

exterior antes de início de 

exploração 

Ver Relatório “Ensaio Acústico: 
Medição de Níveis de Pressão e 

Verificação do Cumprimento dos 

Valores Limites de Exposição” – 

13 de agosto de 2012 (Anexo I). 

- - - - 

Caraterização do ruído ambiente 

exterior em fase de exploração 

completa (3 turnos) 

A Doureca pretende realizar esta 

caraterização assim que iniciar a 

laborar com os três turnos 

(Perspetiva cronológica: janeiro/ 

fevereiro) 

Ver Relatório “Ensaio Acústico: 
Medição de Níveis de Pressão e 

Verificação do Cumprimento 

dos Valores Limites de 

Exposição” – 28 de março de 

2014 (Anexo II) 

Campanhas de 5 em 5 anos. 

Próxima monitorização: 2019 

Campanhas de 5 em 5 anos. 

Próxima monitorização: 2019 

+ início de exploração de 

ampliação 

Ver Relatório “Medição dos 

Níveis de Pressão Sonora; 

Critério de Incomodidade e 

Determinação do Nível médio 

sonoro de longa duração” – 

dezembro de 2018 (Anexo III) 



 

Relatório de Monitorização 
Ambiente Sonoro 

DOURECA – PRODUTOS PLÁSTICOS, LDA. – UNIDADE II 

 

 
Página 6 de 7 

 

No seguinte gráfico, é apresentada a comparação dos resultados obtidos em fase de exploração 

(projeto inicial e projeto ampliação), com a situação de referência:  

 

 

NOTA:  

Conforme se pode verificar no anexo III, a Doureca realizou uma campanha de monitorização dos 

níveis de ruído à unidade II - ampliação (medição dos níveis de pressão sonora, critério de 

incomodidade e determinação do nível médio sonoro de longa duração), durante os meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2018. Embora a referida unidade, só iniciou a fase de exploração 

em janeiro de 2019, em termos de ruído não há alteração face aos meses monitorizados, uma vez 

que a linha de metalização já se encontrava implementada e, desta forma, com extratores e 

ventiladores ligados.  

 

 

Gráfico 1 - Comparação de resultados de Ensaio Acústicos, entre situação de referência e situação de exploração 

(projeto inicial e projeto ampliação) 
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