18/04/2016

https://webapps.iapmei.pt/FormSIR/SIR_Form_PedInstAlt.aspx?IdPedido=dQPUdhU2YTE%3d

Pedido de Instalação/Alteração de Estabelecimento
Industrial
Voltar
Pedido nº2192 submetido em 18‐04‐2016 11:10:45

Requerente

Número de
identificação 509298842
fiscal
Designação
FONT SALEM PORTUGAL
social
Interlocutor

Sandra Silva Dias

Email
interlocutor ssilva@fontsalem.com
Telefone
interlocutor 243008952

Dados
Tipo de pedido

Alteração
* Deverá considerar o n.º de processo atribuído pela respetiva entidade coordenadora.

Número do processo
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Observações/Comentários

Conferir "descrição do processo produtivo", que contém o pedido de alteração a que se
refere o presente requerimento bem como os respectivos anexos I e II.
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A Font Salem Portugal, SA vem por este meio requerer que seja averbado à sua licença de
exploração industrial o exercício das seguintes actividades/CAE:
‐ 11030 FABRICAÇÃO DE CIDRA E OUTRAS BEBIDAS FERMENTADAS DE FRUTOS;
‐ 82922 OUTRAS ACTIVIDADES DE EMBALAGEM;
‐ 46341 COMÉRCIO POR GROSSO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS;

Relativamente às condições de exercício destas actividades, que consistem essencialmente no
engarrafamento de cidra e engarrafamento de produtos derivados de vinho (em particular,
sangria), note-se que:
(i)

Tanto a produção de CIDRA como dos produtos derivados de VINHO, não
implicarão alterações significativas à fábrica de Santarém, nem do seu processo
produtivo de entradas e saídas, dado que a instalação já dispõe dos equipamentos
adequados;

(ii)

A CIDRA previamente preparada é recepcionada em uma cisterna, sendo
descarregada em um tanque, a partir do qual segue o processo normal de
enchimento em garrafas de vidro ou em lata – ver anexo 1;
No processo de produção de produtos derivados de VINHO (Sangria), também o
vinho é recepcionado em uma cisterna a qual é descarregada para uma jarabera
(tanque específico de preparação de xarope). Num dissolutor é adicionada a água
quente ao açúcar dando origem a uma solução de açúcar líquido; depois de sujeita
a um arrefecimento a esta solução são adicionados os restantes ingredientes
(aromas e concentrados) e já dentro da jarabera, dá-se a mistura com o vinho.
Quando se dá o processo de enchimento (formato Lata ou garrafa Vidro) o xarope
vai para o mixer que o vai transformar em refrigerante através da adição de água e
CO2. O processo seguinte de enchimento é idêntico ao anterior – ver anexo 2;

(iii)

(iv)

Nenhum destes projectos (isolado ou cumulativamente) terá um impacto superior a
30% na capacidade produtiva da fábrica, estima-se que o embalamento de Cidra
corresponde a uma produção de 2.000 Hl (i.e., 0,2% da produção da fábrica de
2015) e o embalamento da Sangria a uma produção máxima de cerca de 0,4% da
produção total da fábrica em 2015;

(v)

Dado o tipo de produtos em causa e a previsível dimensão de produção, não são
previsíveis quaisquer impactos relevantes ao nível dos efluentes ou emissões da
fábrica.

Importante também referir que foi realizada uma ampliação das instalações, nomeadamente
em termos de armazenamento de matérias primas e produto acabado e a instalação de mais
uma linha de enchimento. Esta ampliação corresponde a um aumento da área coberta das
2
instalações da Font Salem Portugal,SA de 8.400 m .
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