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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 

regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 

de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000004721052020A 

 

 REQUERENTE Tejo Energia – Produção e Distribuição de Energia Eléctrica, S.A.  
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502 869 674 
 

 ESTABELECIMENTO Central Termoelétrica do Pego 
 

 LOCALIZAÇÃO 

Centro de Produção de Eletricidade do Pego 

EN 118 – km 142,1 

2205-380 Pego 
 

 CAE 35 112 – Produção de eletricidade de origem térmica  

 

CONTEÚDOS TUA 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 

 
A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 
 
 
 

Ana Cristina Carrola 

  

ENQUADRAMENTO DESATIVAÇÃO/ ENCERRAMENTO

LOCALIZAÇÃO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

EXPLORAÇÃO ANEXOS
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ENQUADRAMENTO 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de 

enquadramento 
Data de 
emissão 

Data de 
validade 

Prorrogação 
da validade Eficácia 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria PCIP 
principal 1.1 – 

Queima de 
combustíveis em 
instalações com 

uma potência 
térmica nominal 

total igual ou 
superior a 50 MW 
(potência térmica 

atual da instalação: 
1671 
 MW) 

 
Categoria PCIP 

secundária 5.4 – 
Aterros na aceção 
da alínea c) do n.º1 
do art.º 4 do DL n.º 
183/2009, de 10 de 
junho, alterado pelo 
DL n.º 84/2011, de 

20 de junho, que 
recebam mais de 10 

toneladas de 
resíduos por dia ou 

com uma 
capacidade total 

superior a 25 000 
toneladas, com 

exceção dos aterros 
de resíduos inertes 

(capacidade 
instalada: 1,6 x 106 

t) 

2020-05-27 2021-11-30 

 

 

 

--- 

 

 

 
--- 

 
--- 

APA/DGLA 
 

CELE X X Anexo (1) ---  --- --- APA/DCLIMA

RH X X Anexo (2) ---  --- --- APA/ARHTO 
(1)  O(s) TEGEE que for (em) emitidos em substituição do TEGEE em anexo, durante a validade da decisão PCIP, passa(m) a integrar este TUA. 

(2) O(s) TURH que for (em) emitidos em substituição dos TURH em anexo, durante a validade da decisão PCIP, passam a integrar este TUA. 
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LOALIZAÇÃO 

Confrontações 

 Norte Rio Tejo e Celbi 
 

 Sul EN 118 e REN, S.A. 
 

 Este Celbi 
 

 Oeste José Ferreira Papoula Junior, REN S.A. e Outros 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada (m2) 39 169,00 
 

 Área coberta (m2) 58 615,00 
 

 Área total (m2) 1 302 700,00 
 

 

Localização 

 Localização Zona Rural 

CONDIÇÕES PRÉVIAS AO LICENCIAMENTO 
 
 
 
 
 

 
EXPLORAÇÃO 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. Este TUA constitui o 6º Aditamento à Licença Ambiental n.º 
42/2007, de 1 de outubro, e substitui na íntegra a sua redação 
bem como os aditamentos à mesma. 

— — — 

2. Registar o número de horas de funcionamento anual da 
instalação, discriminando o número de horas em produção 
efetiva e em limpeza/manutenção.  

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 
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3. Registar o número de horas correspondente a situações de 

funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/ 

equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou controlo 

de emissões para os diferentes meios (emissões para o ar, 

produção de águas residuais, etc.). 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

4. Registar os procedimentos adotados para as operações de 

manutenção e limpeza dos equipamentos, nomeadamente os 

que integram os processos produtivos, com indicação de data(s) 

ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado às 

substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes 

líquidos, resíduos, etc.). 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

5. Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos 

sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de 

emissões, existentes na instalação, com indicação da(s) data(s) 

ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado às 

substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível 

de eficiência elevado e assegurando os respetivos períodos de 

indisponibilidade ao tempo mínimo possível. 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

6. Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações 

corretivas, caso ocorra um incidente ou acidente (artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto).  

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

7. Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações 

corretivas caso se verifique incumprimento das condições do 

TUA. 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

8. Registar o número e a natureza de queixas e/ou reclamações 

recebidas e o tratamento dado (nomeadamente resposta ao 

reclamante e implementação de ações corretivas e preventivas). 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

9. Apresentar evidências da manutenção da adequada 

implementação das MTD previstas no BREF setorial (vide 

ficheiro BREF LCP em anexo) já implementadas na instalação.  

Período de 

Exploração 
RAA  PCIP 

10. Apresentar evidências da manutenção da adequada 

implementação das MTD previstas nos documentos de 

referência transversais aplicáveis à instalação (BREF ICS/BREF 

EFS/ BREF ENE/REF ROM).  

Período de 

Exploração 

As evidências deverão 

estar disponíveis para 

consulta sempre que 

solicitado 

PCIP 

11. Reavaliar a necessidade de apresentação do Relatório de Base 

no caso de existirem novas substâncias na instalação (matérias-

primas, subsidiárias, combustíveis e/ou outras) cuja utilização e 

/ou manuseamento envolva e/ou provoque a libertação de 

substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a 

possibilidade de contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas no local da instalação. 

Período de 

exploração 

Documento de 

reavaliação do 

Relatório de Base 

PCIP 
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Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias 

Matéria (s) -prima (s) 
e ou subsidiária (s) 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

Todas 

12.  Indicação da quantidade mensal e anual de 

matérias-primas/subsidiárias consumidas na 

instalação. 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

Substâncias 

perigosas 

13.  O operador deverá ter em consideração a 

necessidade de garantir que em matéria de 

embalagem, rotulagem e Ficha de Dados de 

Segurança, as substâncias perigosas utilizadas 

cumprem os requisitos definidos pela respetiva 

legislação, acautelando esses aspetos junto dos 

fornecedores, sempre que necessário. 

Período de 

Exploração 

As evidências 

deverão estar 

disponíveis na 

instalação para 

consulta, sempre 

que solicitado 

PCIP 

 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais 

Produtos intermédios 
e ou finais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

Energia 

produzida 
14. Quantificar a produção mensal/anual. 

 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

Subprodutos 

(gesso e cinzas 

volantes da 

combustão do 

carvão) 

15. Dar cumprimento às disposições legais em 

matéria de subprodutos, bem como ao 

referido no Alvará de Licença para deposição 

de resíduos em aterro, no âmbito desta 

matéria, e mostrar evidências deste 

cumprimento. 

Período de 

exploração 
RAA PCIP 

Subprodutos 

(gesso e cinzas 

volantes da 

combustão do 

carvão) 

16. Quantificar a produção mensal/anual, e 

identificar os respetivos destinatários. 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 
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Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Código 
interno 

N.º de 
cadastro/identi

ficação da 
fonte atribuído 

pela CCDR 

Identificação das 
unidades contribuintes 

para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 

Método de 
tratamento/redu
ção - descrição 

STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Regime 

FF1 
FF2 

  
Geradores de 

vapor – Grupo 1 e 
Grupo 2 

1632 carvão 
Precipitador 

eletrostático 
99 

Partículas 
totais em 
suspensão 

(PTS) 

PCIP 

FF1 
 FF2 

  
Geradores de 

vapor – Grupo 1 e 
Grupo 2 

1632 carvão 

Queimadores 

de baixa 

emissão de 

NOx 

25-35 
Óxidos de 

Azoto 
(NOx) 

PCIP 

FF1 
 FF2 

  
Geradores de 

vapor – Grupo 1 e 
Grupo 2 

1632 carvão 
Overfire Air 

(OFA) 
>15 

Óxidos de 
Azoto 
(NOx) 

PCIP 

FF1 
 FF2 

  
Geradores de 

vapor – Grupo 1 e 
Grupo 2 

1632 carvão 
Desnitrificação 

(Processo SCR) 
78 

Óxidos de 
Azoto 
(NOx) 

PCIP 

FF1 
FF2 

  
Geradores de 

vapor – Grupo 1 e 
Grupo 2 

1632 carvão 

Dessulfuração 

(Processo 

WFGD) 

92 
Dióxido de   

enxofre 
(SO2) 

PCIP 

FF3   
Caldeiras auxiliares 

(2) 
39,2 Gás Natural --- --- --- PCIP 

          

 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou 
emissão específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Teor O2 
de 

referência

Métodos de 
medição 

Condições cumprimento Regime 

FF1 
FF2 

Partículas totais 
em suspensão 

(PTS) 

 
20 

mg/Nm3 contínuo 6% 

 
Normas 

constantes da 
Parte 3 do 

Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto 

 

 

Decreto-Lei n.º 
127/2013 (Anexo V, 
Parte 1, quadro 6) 

PCIP 

FF1 
FF2 

Óxidos de Azoto 
(NOx/NO2) 

200 mg/Nm3 contínuo 6% 

Normas 
constantes da 

Parte 3 do 
Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto 

Decreto-Lei n.º 
127/2013 (Anexo V, 

Parte 1, quadro 4) 
PCIP 
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Código da 
fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou 
emissão específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Teor O2 
de 

referência

Métodos de 
medição 

Condições cumprimento Regime 

FF1 
FF2 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

 
200 

 
mg/Nm3 contínuo 6% 

Normas 
constantes da 

Parte 3 do 
Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto 

 
Decreto-Lei n.º 

127/2013 (Anexo V, 
Parte 1, quadro 2) 

PCIP 

FF1 
FF2 

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos  

em F-) 

 
 

5 
  
 

mg/Nm3 contínuo 6% 

Normas 
indicadas na 
Parte 3 do 

Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto   

DL 127/2013, de 30 
de agosto (anexo V, 
Parte 1, quadro 8) 

PCIP 

FF1 
FF2 

Compostos 
inorgânicos 

clorados 
(expressos em 

Cl-) 

 
 

30 
 
 

mg/Nm3 2 x por ano 6% 

Normas 
indicadas na 
Parte 3 do 

Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto 

DL 127/2013, de 30 
de agosto (anexo V, 
Parte 1, quadro 8)  

PCIP 

         

FF1 
FF2 

Compostos 
Orgânicos 

Voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total 

50 mg/Nm3 
2 x por 

 ano 
6% 

Normas 
indicadas na 
Parte 3 do 

Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto   

De acordo com o 
desempenho da 

instalação 
PCIP 

FF1 
 FF2 

Metais I 0,2 mg/Nm3 2 x / ano 6% 

Normas 
indicadas na 
Parte 3 do 

Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto   

DL 127/2013, de 30 
de agosto (anexo V, 
Parte 1, quadro 8) 

PCIP 

FF1 
FF2 

Metais II 1 mg/Nm3 2 x / ano 6% 

Normas 
indicadas na 
Parte 3 do 

Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto   

DL 127/2013, de 30 
de agosto (anexo V, 
Parte 1, quadro 8) 

PCIP 

FF1 
FF2 

Metais III 5 mg/Nm3 2 x / ano 6% 

Normas 
indicadas na 
Parte 3 do 

Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto   

DL 127/2013, de 30 
de agosto (anexo V, 
Parte 1, quadro 8) 

PCIP 

FF1 
FF2 

Monóxido de 
carbono (CO) 

 
s/VLE 

 
mg/Nm3 2 x / ano 6% 

Normas 
constantes da 

Parte 3 do 
Anexo V do DL 
n.º 127/2013, 

de 30 de agosto 

n/a PCIP 
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Código da 
fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou 
emissão específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Teor O2 
de 

referência

Métodos de 
medição 

Condições cumprimento Regime 

FF3 
 

Óxidos de Azoto 
(NOx/NO2) 

200 mg/Nm3 2x por ano  3% 

Normas 
indicadas no 

artigo 13.º do 
DL n.º 39/2018, 
de 11 de julho 

DL 39/2018, Anexo 
III, Parte I (quadro 6) 

(VLE aplicável caso as 
caldeiras auxiliares 
funcionem mais do 
que 500 horas por 

ano) 

PCIP 

FF3 
 

Compostos 
Orgânicos 

Voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total 

200 mg/Nm3 2x por ano 3% 

Normas 
indicadas no 

artigo 13.º do 
DL n.º 39/2018, 
de 11 de julho 

DL 39/2018, Anexo 
III, Parte I (quadro 6) 

(VLE aplicável caso as 
caldeiras auxiliares 
funcionem mais do 
que 500 horas por 

ano)  

PCIP 

FF3 
Monóxido de 
carbono (CO) 

s/VLE mg/Nm3 2x por ano 3% 

Normas 
indicadas no 

artigo 13.º do 
DL n.º 39/2018, 
de 11 de julho 

DL 39/2018  
(n.º3 do artigo 13.º) 

PCIP 

 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

17. Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões 
pontuais, durante o funcionamento normal e nos arranques e 
paragem. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

18. Registar o número de horas de funcionamento (mensal/anual) e o 
combustível associado a cada fonte de emissão de poluentes para a 
atmosfera (incluindo bombas e geradores de emergência). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

19. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de 
concentração medidos (mg/Nm3); os valores de concentração 
corrigidos para o teor de oxigénio de referência aplicável a cada uma 
das fontes (mg/Nm3), procedendo a uma comparação com os VLE; 
os caudais mássicos (kg/h); a carga poluente (toneladas ou kg/ano); 
a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

20. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, 
expressas em massa por unidade de produção (ex: kg/MWh), 
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

21. As condições de monitorização das emissões bem como a avaliação 
do cumprimento dos VLE referentes aos poluentes com 
monitorização em contínuo devem dar cumprimento ao disposto, 
respetivamente, nas Partes 3 e 4 do Anexo V do DL n.º 127/2013, 
de 30 de agosto. 

Período de 
Exploração 

Autocontrolo; 

RAA PCIP 

22. A monitorização das emissões de poluentes cujo caudal mássico 
ultrapasse o limiar mássico máximo estabelecido no Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho, passa a ser efetuada em contínuo, devendo 
respeitar os requisitos estabelecidos na legislação em vigor aplicáveis 
à monitorização em contínuo. 

Período de 
Exploração 

Autocontrolo; 

RAA PCIP 

23. A frequência de monitorização dos parâmetros abrangidos por 
monitorização pontual poderá ser alterada desde que cumpra os 
requisitos constantes do artigo 15.º do DL n.º 39/2018, de 11 de 
junho. 

Período de 
exploração 

RAA (indicação 

expressa da 

alteração da 

frequência de 

monitorização) 

PCIP 

24. Para os parâmetros sujeitos a monitorização pontual 2 x por ano, o 
intervalo mínimo entre medições é de 2 meses (vide quadro 
monitorização das fontes de emissão pontual). 

   

25. O parâmetro CO monitorizado nas fontes pontuais FF1, FF2 e FF3 
não se encontra sujeito a VLE. Contudo, o resultado das 
monitorizações deve ser reportado no relatório de autocontrolo. 

Período de 
Exploração 

Autocontrolo; 

RAA PCIP 

26. A instalação encontra-se abrangida pelo Plano de Transição Nacional 
(PTN) para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 30 
de junho de 2020, pelo que, para além do cumprimento dos VLE 
impostos no quadro monitorização das fontes de emissão pontual, 
deverá dar cumprimento aos seguintes limiares de emissão 
estabelecidos para os parâmetros NOx, SO2 e PTS para as fontes 
pontuais FF1 e FF2: 

Parâmetro 
Limiar de emissão (toneladas por 

ano)  

Óxidos de Azoto (NOx) 
3231 (1)/ 3219 (2)/ 3207 (3)/  

3195 (4)/ 1598 (5) 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
3208(1)/ 3206(2)/ 3204(3)/  

3202(4)/ 1601(5) 

Partículas (PTS) 321(1) (2)/ 320 (3) 4)/ 160 (5) 

(1); (2); (3); (4) - Limiar de emissão anual, em toneladas por ano (tpa), a cumprir, 

respetivamente, para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019; 

(5) - Limiar de emissão, em toneladas por ano (tpa), a cumprir entre 1 de janeiro e 30 

de junho de 2020. 

Período de 
exploração 

RAA; 

Reporte de 

acordo com o 

definido no Plano 

de Transição 

Nacional 

PCIP 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

27. Proceder à monitorização da qualidade do ar nas estações fixas  

Identificadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) n.º 1159 
e/ou de acordo com as indicações da CCDR territorialmente 
competente. 

Período de 
exploração 

 

RAA 
 

PCIP 

    

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

28. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia 
utilizadas (incluindo bombas e geradores de emergência), em kWh 
e em tep. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

29. Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia 
consumida/quantidade de energia produzida). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

30. Qualquer alteração do combustível tem de ser previamente 
comunicada à APA. 

Período de 
Exploração 

Comunicação à 
APA 

PCIP 

 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos sistemas arrefecimento  

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

31. Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento 
tomando em consideração as medidas/técnicas identificadas como 
MTD e previstas no BREF ICS. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

32. Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a 
prevenção e controlo da legionella nos sistemas de água, nos termos 
do estabelecido nos documentos técnicos aplicáveis e nos termos 
do estabelecido pela entidade competente nesta matéria. 

Período de 
Exploração 

As evidências de 
cumprimento 

destas medidas 
deverão ser 
mantidas em 

arquivo e 
disponibilizadas 

sempre que 
solicitado pelas 

autoridades 
competentes. 

PCIP 
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Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

33. Captação superficial e captação subterrânea: registar o 
consumo mensal/anual de água por captação e discriminando, 
quando possível, por utilizações (processo industrial, lavagens, 
rega). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

34. Captação superficial e captação subterrânea: registar o 
consumo específico de água utilizada no processo industrial por 
energia produzida (expresso em m3 de água consumida/GWh de 
energia produzida), explicitando a forma de determinação dos 
valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

35. Dar cumprimento às condições previstas nas Licenças de 
Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água 
Superficial e Captação de Água Subterrânea em anexo ou outras 
que venham a ser emitidas para a instalação durante a validade 
deste TUA. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

Rejeição de águas residuais 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais  

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

36. Registar o número de horas mensal/anual correspondente à 
descarga de águas residuais industriais. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

37. Registar os volumes mensais/anuais de efluente descarregado no 
meio hídrico.  

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

38. Registar os valores mensais de concentração medidos (mg/l) e a 
carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo – kg/ano) 
para os parâmetros incluídos na autorização de rejeição de águas 
residuais industriais respetiva.   

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

39. Registar as emissões específicas de águas residuais industriais 
descarregadas mensal/anual expressas em m3 de efluente/GWh de 
energia produzida, incluindo a metodologia seguida para o cálculo 
de todos os valores apresentados.  

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

40. Dar cumprimento às condições previstas nas Licenças de Utilização 
dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais em anexo, ou 
outras que venham a ser emitidas para a instalação durante a 
validade deste TUA. 

Período de 
Exploração 

RAA 
PCIP 
RH 
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Resíduos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos 
produzidos. Os parques/zonas de armazenamento devem 
apresentar piso impermeabilizado, bem como, em função do mais 
adequado, serem cobertos, equipados com bacia de retenção 
e/ou com rede de drenagem com encaminhamento adequado. 
Devem ser respeitadas as condições de segurança relativas às 
características que conferem perigosidade aos resíduos de forma 
a não provocar qualquer dano para a saúde humana e/ou para o 
ambiente. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

42. A operação de gestão de resíduos que consiste na deposição de 
resíduos não perigosos do processo produtivo deve dar 
cumprimento ao estabelecido no Alvará de Licença para 
deposição de resíduos em aterro. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

43. Está autorizado o armazenamento temporário dos subprodutos 
gesso e cinzas volantes no aterro de resíduos não perigosos, nas 
condições estabelecidas no Alvará de Licença para deposição de 
resíduos em aterro.  

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

44. Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a 
disposição dos mesmos por tipologia de resíduo e com a 
identificação dos códigos LER. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

45. Sistematizar os quantitativos de resíduos/LER gerados no 
processo produtivo evidenciando a etapa onde são produzidos. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

46. Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. 
Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

47. Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório 
de ensaio, se: tiverem sido registadas reclamações relativas a 
ruído; ocorrerem alterações na instalação que possam ter 
interferência direta com os níveis sonoros anteriormente 
existentes; o aumento de equipamentos com emissões sonoras 
para o exterior; o aumento do número de horas de funcionamento 
de equipamentos ou alteração da sua disposição, que faça prever 
o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

48. Caso do resultado da avaliação de ruído se conclua que é 
necessário proceder à implementação de medidas de 
minimização, deverá(ão) posteriormente ser efetuada(s) nova(s) 
avaliação(ões) de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos 
critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

 

CELE 

Medidas/Condições a cumprir  

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

49. Dar cumprimento à decisão relativa ao Título de Emissão de 
Gases com Efeito de Estufa em anexo ao presente TUA. 

Período de 
Exploração 

— CELE 

 

 

 
DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 

Medidas/Condições gerais a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação 
da instalação 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

50. Submeter para aprovação o plano de desativação total ou 
parcial da instalação. 

No mínimo 6 
meses antes da 

cessação da 
exploração 

Plano de desativação 
total ou parcial  

PCIP 

51. Submeter para aprovação o relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial da instalação. 

Aquando da 
conclusão da 

desativação de 
acordo com o 

plano previamente 
aprovado 

Relatório final de 
conclusão da 

desativação total ou 
parcial 

PCIP 
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OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade Regime 

52. Relatório Ambiental 
Anual (RAA) 

[Aterros enquadrados no 
regime PCIP:   

- o relatório anual de 
atividade previsto na 
alínea e) do n.º 2 do art.º 
27º do  DL 183/2009, de 
10 de agosto na sua atual 
redação é substituído 
pelo RAA, o qual deve 
conter a informação do 
n.º 2  da parte A do 
Anexo III 

- o relatório síntese, após 
encerramento, previsto 
na alínea e) do n.º 2 do 
art.º 27º do  DL 
183/2009, de 10 de 
agosto na sua atual 
redação é substituído 
pelo RAA o qual deve 
conter a informação do o 
n.º 12.2, da parte B do 
Anexo III] 

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb 

RAA a remeter até 
30 de abril de cada 

ano. 
APA PCIP 

53. Registo Europeu de 
Emissões e 
Transferências de 
Poluentes (PRTR) 

Formulário Único (PRTR/LCP) 
A submeter 

anualmente em data 
a definir 

APA PCIP 
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Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade Regime 

54. Emissões Ar 
Formato de Envio Autocontrolo 

Emissões 

Os resultados das 
monitorizações 

efetuadas (incluindo 
bombas e geradores 
de emergência) e as 

respetivas 
comunicações 

devem ser efetuados 
de acordo com o 
preconizado na 

Portaria n.º 
221/2018, de 01 de 

agosto. Até à 
operacionalização da 

plataforma 
eletrónica única de 

comunicação de 
dados e ao abrigo do 
previsto no art.º 41.º 
do DL n.º 39/2018, 
deve ser seguido o 

procedimento 
transitório publicado 

no portal da APA. 

APA PCIP 

55. Plano de Transição 
Nacional 

Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões 

Data de Reporte 
definida no Plano de 
Transição Nacional 

APA PCIP 

56. Mapa Integrado de 
Registo de Resíduos - 
MIRR 

SILiAmb 

Até 31 de março do 
ano seguinte àquele 
que se reportam os 

dados. 

APA Todos 

57. Situações de emergência 
(acidentes e incidentes – 
artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º127/2013, de 30 de 
agosto) 

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 

eficiente 

Comunicação no 
prazo máximo de 48 

horas, após a 
ocorrência; relatório 
no prazo máximo de 

15 dias após a 
ocorrência. 

APA, EC PCIP 

58. Situações de 
incumprimento do TUA 

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 

eficiente. 

Comunicação no 
prazo máximo de 48 

horas, após a 
ocorrência; relatório 
no prazo máximo de 

15 dias após a 
ocorrência. 

APA, EC, 
CCDR 

PCIP 
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Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade Regime 

59. Situações de mau 
funcionamento ou avaria 
dos sistemas de redução 
das emissões 

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 

eficiente. 

Comunicação à APA 
no prazo máximo de 

48 horas após a 
ocorrência 

APA; 
CCDR 

PCIP 

60. Plano de Desativação 
total ou parcial  

Formato digital ou qualquer via 
que se mostre eficiente.  

Aquando da 
previsão da cessação 

definitiva total ou 
parcial das 
atividades 

APA PCIP 

61. Relatório final de 
conclusão do plano de 
desativação (total ou 
parcial) 

Formato digital ou qualquer via 
que se mostre eficiente. 

Aquando da 
conclusão da 

desativação de 
acordo com o plano 

aprovado  

APA PCIP 

 

 

 
ANEXOS 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

 MTD-BREF LCP  

 TEGEE  

 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de água superficial  

 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de água subterrânea  

 
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de águas residuais (Torres de 

refrigeração; ITEL e ITEQ) 
 

 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Ocupação do domínio público hídrico  
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n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

MTD 
implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não 
aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa 

implementada

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)

1.
Sim Instalação certificada segundo a norma ISO 14001:2015, auditada 

externamente de 6 em 6 meses, renovável de 3 em 3 anos. N/A

1. a)
Sim

Declaração de compromisso com a Política de Ambiente e de 
Segurança e com a Política de Qualidade
(ver Manual do Sistema de Gestão Integrado - MAN SGI).

1. b) Sim Ver item "5.2.2 - Declaração das políticas de qualidade e de 
ambiente e de segurança" do MAN SGI.

1. c) Sim Ver item "6 - Planeamento" do MAN SGI.
1. d) Sim
1. d) i. Sim Ver item "7 - Suporte" do MAN SGI.
1. d) ii. Sim Ver item "7 - Suporte" do MAN SGI.
1. d) iii. Sim Ver item "7 - Suporte" do MAN SGI.
1. d) iv. Sim Ver item "7 - Suporte" do MAN SGI.
1. d) v. Sim Ver item "7 - Suporte" do MAN SGI.
1. d) vi. Sim Ver item "8 - Planeamento e controlo operacional" do MAN SGI.
1. d) vii. Sim Ver item "8 - Planeamento e controlo operacional" do MAN SGI.
1. d) viii. Sim Ver item "8.8 - Preparação e resposta a emergências" do MAN SGI.

1. d) ix. Sim Ver item "6.1.2 - Requisitos legais e outros" do MAN SGI.
1. e) Sim Ver item "9.1 - Monitorização, medição, análise e avaliação" do 

MAN SGI.
1. e) i. Sim Ver item "9.1 - Monitorização, medição, análise e avaliação" do 

MAN SGI.
1. e) ii. Sim Ver item "10 - Melhoria" do MAN SGI.
1. e) iv. Sim Ver item "7.5.1 - Controlo de registos" do MAN SGI.
1. e) v. Sim Ver item "9 - Avaliação do desempenho" do MAN SGI.
1. f) Sim Ver item "9 - Avaliação do desempenho" do MAN SGI.
1. g) Sim Ver item "10 - Melhoria" do MAN SGI
1. h) Sim Ver item "6.1.1 - Riscos ocupacionais e aspetos ambientais" do 

MAN SGI.

Para melhorar o desempenho ambiental global, consitui MTD a adesão e implementação um sistema de gestão 
ambiental (SGA) que incorpore todos os elementos seguintes:

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Grandes instalações de combustão (LCP) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. CONCLUSÕES MTD GERAIS

1.1 Sistemas de gestão ambiental (SGA)

O empenho da direção, incluindo a gestão de topo;

Salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

A definição, pela gestão, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da 
instalação;
O planeamento e a execução dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com o planeamento 
A implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:
Estrutura e responsabilidade,
Recrutamento, formação, sensibilização e competência,

Verificação do desempenho ambiental e implementação de medidas corretivas, prestando particular atenção ao seguinte:

Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre os princípios gerais de monitorização),

Medidas corretivas e preventivas,

Comunicação,
Envolvimento dos trabalhadores,
Documentação,
Controlo eficaz do processo,
Planeamento de programas de manutenção regulares,

Preparação e capacidade de resposta  a situações de emergência,

Controlo de registos,
Auditoria independente (sempre que viável), externa ou interna, para determinar se o SGA cumpre ou não as medidas 
 Revisão do SGA pela gestão para assegurar a sua contínua aptidão, adequação e eficácia;
Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;
Consideração dos impactes ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação, na fase de projeto  e ao 
longo da sua vida útil, incluindo:
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n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

MTD 
implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não 
aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa 

implementada

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Grandes instalações de combustão (LCP) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. h) i. Sim
1. h) ii. Sim Tido em conta na fase de projeto e construção da instalação.
1. h) iii. Sim Tido em conta na fase de projeto e construção da instalação.
1. h) iv. Sim Reservatórios de produtos químicos em bacias de retenção.
1. h) v. Sim Tido em conta na fase de projeto e construção da instalação.
1. h) vi. Sim
1. h) vii. Sim Avaliações comparativas efetuadas no sector.
1. i) Sim
1. i) i. Sim Garantia e controlo de qualidade do principal combustível 

consumido (carvão) - análises ao mesmo efetuadas por laboratório 
químico da Pegop, acreditado na norma ISO17025.

1. i) ii. Sim Incluído em documentos internos do SGA.
1. i) iii. Sim Incluído em documentos internos do SGA e objectivos operacionais 

de valorização de resíduos (ver Programa de Gestão Ambiental).

1. i) iv. Sim Incluído em documentos internos do SGA.
1. i) iv. a) Sim Avaliação efetuada no documento "Avaliação da necessidade de 

realização do relatório de base".
1. i) iv. b) Sim Incluído em documentos internos associados ao manuseamento de 

carvão.
1. i) v. Sim Incluído em documentos internos associados ao manuseamento de 

carvão e do aterro de resíduos.
1. i) vi. Sim Incluído em documento interno do SGA (Monitorização do ruído 

ambiente).
1. i) vi. a) Sim Incluído em documento interno do SGA (Monitorização do ruído 

ambiente).
1. i) vi. b) Sim A desenvolver, caso seja necessário.
1. i) vi. c) Sim Incluído em documento interno do SGA (Monitorização do ruído 

ambiente).
1. i) vi. d) Sim Relatórios de avaliação de ruído ambiente.
1. i) vii. Não aplicável
1. i) vii. a) Não aplicável
1. i) vii. b) Não aplicável
1. i) vii. c) Não aplicável
1. i) vii. d) Não aplicável

Evitar estruturas subterrâneas,
Incorporar características que facilitem o desmantelamento,
Escolher acabamentos de superfície facilmente descontamináveis,
Utilizar uma configuração dos equipamentos que minimize a retenção de produtos químicos e facilite a drenagem ou a 
Conceber equipamentos flexíveis e independentes que permitam o encerramento faseado,
Utilizar materiais biodegradáveis e recicláveis sempre que possível;
Realizar avaliações comparativas setoriais (benchmarking ) regulares.
Especificamente para este setor, é igualmente importante considerar os seguintes elementos de um SGA, descritos nas 

Programas de garantia/controlo da qualidade para assegurar que as características de todos os combustíveis são 
plenamente determinadas e controladas (ver MTD 9);

Um plano de gestão, a fim de reduzir as emissões para a atmosfera e/ou para a água em condições distintas das 

Um plano de gestão dos resíduos, a fim de garantir que os resíduos são evitados ou preparados para reutilização, 
reciclagem ou outro tipo de valorização, incluindo a utilização de técnicas indicadas na MTD 16; 

Um método sistemático para identificar e fazer face às potenciais emissões para o ambiente não controladas e/ou não 
Emissões para o solo e para as águas subterrâneas, provenientes do manuseamento e da armazenagem de 
combustíveis, aditivos, subprodutos e resíduos
Emissões associadas a autoaquecimento e/ou auto-ignição espontânea dos combustíveis nas atividades de 
armazenagem e manuseamento;
Um plano de gestão de partículas, para prevenir ou, quando tal não seja possível, reduzir as emissões difusas das 
operações de carga, descarga, armazenamento e/ou manuseamento de combustíveis, resíduos e aditivos;

Um plano de gestão de ruído quando é esperada ou verificada poluição sonora em recetores sensíveis, incluindo:

Um programa de redução do ruído,

Um protocolo para conduzir a monitorização de ruído nos limites da instalação,

Um protocolo de resposta às ocorrências de ruído, com medidas e prazos adequados,

Uma análise de ocorrências históricas de ruído, medidas corretivas e divulgação, junto das partes afetadas, do 

Uma análise das ocorrências históricas de odores, medidas corretivas e a divulgação, junto das partes afetadas, do 

Para a combustão, a gaseificação ou a coincineração de substâncias que emitem mau cheiro, um plano de gestão de 

Se necessário, um programa de eliminação de odores para identificar, eliminar ou reduzir as emissões de odores,
Um protocolo para a monitorização de odores,

Um protocolo para registar as ocorrências de odores e as medidas e os prazos adequados,
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n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

MTD 
implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não 
aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa 

implementada

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Grandes instalações de combustão (LCP) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

2.

Sim

Ensaios de rendimento efetuados após a entrada em 
funcionamento dos dois grupos geradores, e após a entrada em 
funcionamento dos sistemas FGD e RCS de redução de emissões 
para a atmosfera. Eficiência e consumo de combustível calculados 
em contínuo pelo sistema SOLCEP.

N/A

3.
Sim N/A

3. a) Sim Monitorização em contínuo e pontual.
3. a) i. Sim Monitorização em contínuo.
3. a) ii. Sim Monitorização em contínuo.
3. a) iii. Não aplicável Medida com amostra seca.
3. b)
3. b) i. Sim Monitorização em contínuo.

4. Sim

4. a)
4. a) i.

Não 
As emissões de NOx são medidas à entrada e saída do sistema 
RCS, e a injeção de NH3 é otimizada para se obterem emissões de 
NOX abaixo do VLE. 

Primeira monitorização 
pontual das emissões de 
2019.

4. b)
4. b) i. Sim Monitorização em contínuo.
4. b) ii. Não aplicável
4. b) iii. Não aplicável
4. b) iv. Não aplicável
4. b) v. Sim Monitorização pontual das caldeiras auxiliares duas vezes por ano, 

quando funcionam mais de 500 horas. N/A

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos
Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos
Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural

Águas residuais provenientes do tratamento dos gases de combustão:
Caudal, pH e temperatura
A MTD consiste em monitorizar as emissões para a atmosfera, no mínimo, com a frequência e aplicabilidade 
indicada no BREF, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, a MTD consiste em utilizar 
normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade 
científica equivalente.
NH3:

NOX:

Quando se utiliza a SCR e/ou a SNCR

A MTD consiste em monitorizar os principais parâmetros de processo com relevância para as emissões para a 
atmosfera e para a água, incluindo as que se indicam a seguir:

Caudal
Teor de oxigénio, temperatura e pressão
Teor de vapor de água 

Efluentes gasosos:

1.2 Monitorização

A MTD consiste em determinar o valor de eficiência elétrica líquida (ou rendimento elétrico líquido) e/ou o total 
líquido de combustível utilizado e/ou a eficiência energética mecânica líquida da gaseificação, das unidades de 
combustão e/ou de IGCC mediante um ensaio de desempenho a plena carga, em conformidade com as normas 
EN, após a entrada em funcionamento da unidade e após cada modificação suscetível de afetar significativamente 
a eficiência elétrica líquida e/ou o total líquido de combustível utilizado e/ou a eficiência energética mecânica 
líquida da unidade. Na falta de normas EN, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras 
normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente.
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4. b) vi. Não aplicável
4. b) vii. Não aplicável
4. b) viii. Não aplicável
4. b) ix. Não aplicável
4. c) Não aplicável
4. c) i.
4. c) ii.
4. d)
4. d) i.

Sim Monitorização pontual duas vezes por ano.

Calendarização da 
monitorização em 
contínuo, depois de 
confirmada a continuação 
da operação da Central 
após 2021.

4. d) ii. Não aplicável
4. d) iii. Não aplicável
4. d) iv. Não aplicável
4. d) v. Sim Monitorização pontual das caldeiras auxiliares duas vezes por ano, 

quando funcionam mais de 500 horas.
4. d) vi. Não aplicável
4. d) vii. Não aplicável
4. d) viii. Não aplicável
4. d) ix. Não aplicável
4. e)
4. e) i. Sim Monitorização em contínuo.
4. e) ii. Não aplicável
4. e) iii. Não aplicável
4. e) iv. Não aplicável
4. e) v. Não aplicável
4. e) vi. Não aplicável
4. e) vii. Não aplicável
4. e) viii. Não aplicável
4. f)

Combustíveis de processo da indústria química
Centrais CCGI
Instalações de combustão em plataformas no alto-mar
SO2

SO3

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos
Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos
Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Turbinas a gás alimentadas por gasóleo
Gases de processamento de ferro e aço
Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras
Centrais CCGI

Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos
Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural

Gases de processamento de ferro e aço

CO

Carvão e/ou lenhite em caldeiras de leito fluidizado circulante
Biomassa sólida e/ou turfa em caldeiras de leito fluidizado circulante

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Combustíveis de processo da indústria química
Centrais IGCC
Instalações de combustão em plataformas no alto-mar
N2O

Gases de processamento de ferro e aço
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4. f) i. Não 
4. g)
4. g) i. Sim Monitorização 2 vezes por ano.
4. g) ii. Não aplicável
4. g) iii. Não aplicável
4. g) iv. Não aplicável
4. h)
4. h) i. Sim Monitorização em contínuo
4. h) ii. Não aplicável
4. h) iii. Não aplicável
4. h) iv. Não aplicável
4. i)
4. i) i. Sim Monitorização em contínuo
4. i) ii. Não aplicável
4. i) iii. Não aplicável
4. i) iv. Não aplicável
4. i) v. Não aplicável
4. i) vi. Não aplicável
4. i) vii. Não aplicável
4. i) viii. Não aplicável
4. j)
4. j) i. Sim Monitorização 2 vezes por ano.
4. j) ii. Não aplicável
4. j) iii. Não aplicável
4. j) iv. Não aplicável
4. j) v. Não aplicável

4. k)
4. k) i. Sim Monitorização 2 vezes por ano
4. k) ii. Não aplicável

4. k) iii. Não aplicável

4. k) iv. Não aplicável

Carvão e/ou lenhite
Biomassa sólida e/ou turfa
Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Coincineração de resíduos
Centrais CCGI

Hg

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Biomassa sólida e/ou turfa

Coincineração de resíduos com biomassa sólida e/ou turfa

Centrais IGCC

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras
Centrais IGCC
Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Turbinas a gás alimentadas por gasóleo
Metais e metaloides, com exceção do mercúrio (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

Partículas
Carvão e/ou lenhite
Biomassa sólida e/ou turfa
Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Gases de processamento de ferro e aço

Carvão e/ou lenhite
Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras
Biomassa sólida e/ou turfa
 Coincineração de resíduos

Cloretos gasosos, expressos como HCl

HF

Quando se utiliza a SCR

Carvão e/ou lenhite
Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras
Biomassa sólida e/ou turfa
Coincineração de resíduos
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

4. l) Sim Monitorização 2 vezes por ano N/A
4. l) i. Não aplicável
4. l) ii. Não aplicável
4. l) iii. Não aplicável
4. m) Não aplicável
4. m) i. Não aplicável
4. n) Não aplicável
4. n) i. Não aplicável
4. o) Não aplicável
4. o) i. Não aplicável
4. o) ii. Não aplicável

5. Sim As seguintes emissões para a água são monitorizadas 
esporadicamente: carbono orgânico total (COT), carência química 
de oxigénio (CQO), sólidos suspensos totais (SST), fluoretos (F-), 
sulfatos (SO4

2-), sulfuretos (S2-), sulfitos (SO3
2-), metais e 

metaloides (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg), cloretos (Cl-), azoto 
total.

Janeiro de 2021.

6.

Sim

6. a) Sim É feita frequentemente a queima de carvões com origens diferentes 
nas várias filas de queimadores.

6. b) Sim A manutenção dos queimadores faz parte do plano geral de 
manutenção da central.

6. c) Sim O controlo de funcionamento das caldeiras é feito por sistemas 
mais avançados disponíveis.

6. d) Sim O fornecedor dos equipamentos de combustão era lider mundial na 
altura do fornecimento.

6. e) Sim O combustível utilizados tem que cumprir parâmetros rígidos de 
qualidade.

Combinação e mistura de combustível (blending)  

Manutenção do sistema de combustão

Sistema de controlo avançado

Boa conceção dos equipamentos de combustão

Escolha do combustível

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras
Coincineração de resíduos

A MTD consiste em monitorizar as emissões para a água provenientes do tratamento dos gases de combustão, 
pelo menos com a frequência indicada no BREF, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, a 
MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a 
obtenção de dados de qualidade científica equivalente.

1.3 Desempenho ambiental geral e desempenho da combustão

A fim de melhorar o desempenho ambiental das instalações de combustão e reduzir as emissões de CO e de 
substâncias não queimadas para a atmosfera, a MTD consiste em garantir a otimização da combustão e o recurso 
a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas (ver aplicabilidade no BREF).

COV

Formaldeído

CH4

PCDD/F

Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras
Coincineração de resíduos com carvão, lenhite, biomassa sólida e/ou turfa

Motores de ignição comandada de mistura pobre a gás natural e de duplo combustível

Motores alimentados por gás natural
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7. Sim A conceção e funcionamento da RCS foram otimizadas. As 
emissões de NOx são medidas à entrada e à saída do RCS, para 
que o sistema de controlo minimize o consumo de reagente e faça 
cumprir os VLE.

2019

8. Sim O projeto, operação e manutenção dos sistemas de redução de 
emissões permitem e promovem a sua utilização na capacidade e 
disponibilidade ótimas.

9. Sim Os seguintes elementos são incluídos nos procedimentos do 
sistema de gestão ambiental: caracterização inicial completa do 
combustível utilizado, realização de testes regulares da qualidade 
dos combustíveis, ajustamento subsequente das definições da 
instalação.

9. a) Sim
Para cada fornecimento, são apresentadas análises com a 
caracterização do PCI, PCS, dureza, humidade total, matéria 
volátil, cinzas, enxofre, carbono total e fixo, elementos maiores e 
menores (óxidos de potássio, de sílicio , de sódio, de ferro , de 
magnésio, de alumínio, de cálcio), elementos-traço (cobalto, cobre, 
crómio, níquel, zinco, chumbo, vanádio, manganês).

9. b) Sim
São feitas análises do carvão consumido, de amostras recolhidas 
automaticamente, no mínimo uma análise por cada 20.000 
toneladasde de carvão consumido. As análises feitas nos 
laboratórios da Central , determinam: Humidade Total, Enxofre, 
Matérias Voláteis, Cinzas, PCS, PCI, Carbono, Hidrogénio, Azoto.

9. c) Sim Para cada tipo de carvão, são feitos ajustes nos parâmetros de 
queima, de modo a otimizar a eficiência e minimizar as emissões 
para a atmosfera.

10.
Incluído nos procedimentos do SGA (em termos de emissões para 
a atmosfera e descarga de águas residuais - situações de 
emergência).

Ajustamento subsequente das definições da instalação, sempre que necessário e possível (por exemplo, integração da 
caracterização e controlo do combustível e controlo no sistema de controlo avançado (ver descrição na secção 8.1).

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e/ou para a água decorrentes  de condições distintas das 
condições normais de funcionamento, a MTD consiste em elaborar e aplicar um plano de gestão como parte 
integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), compatível com a importância de potenciais emissões de 
poluentes e que inclui os seguintes elementos:

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para a atmosfera, resultantes da utilização deSCR) e/oude SNCR para a 
redução das emissões de NOX, a MTD consiste em otimizar a conceção e/ou o funcionamento da SCR e/ou da 
SNCR (por exemplo, a razão otimizada entre o reagente e o NOX, a distribuição homogénea e a dimensão 
otimizada das gotas do reagente).

A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera em condições normais de funcionamento, a MTD consiste 
em garantir, mediante projeto, operação e manutenção adequados, que os sistemas de redução de emissões são 
utilizados na sua capacidade e disponibilidade ótimas.

A fim de melhorar o desempenho ambiental global da combustão e/ou das instalações de gaseificação e reduzir 
as emissões para a atmosfera, a MTD consiste em incluir os seguintes elementos nos programas de 
garantia/controlo da qualidade para todos os combustíveis utilizados, como parte integrante do sistema de gestão 
ambiental (ver MTD 1):

Caracterização inicial completa do combustível utilizado, incluindo, pelo menos, os parâmetros a seguir enumerados e em 
conformidade com as normas EN. Podem utilizar-se normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais, 
desde que assegurem a obtenção de dados de qualidade científica equivalente; 

Testes regulares da qualidade dos combustíveis, para verificar a sua coerência com a caracterização inicial da instalação 
e de acordo com as especificações de projeto. A frequência dos testes e os parâmetros escolhidos no quadro que se 
segue baseiam-se na variabilidade do combustível e numa avaliação da importância das emissões de poluentes (por 
exemplo, concentração no combustível, tratamento utilizado para os gases de combustão);
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10. a) Sim
Incluído nos procedimentos do SGA (em termos de emissões para 
a atmosfera e descarga de águas residuais - situações de 
emergência).

10. b) Sim Ver planos e registos de manutenção no sistema de gestão da 
manutenção (Q6).

10. c) Sim
As condições distintas das condições normais de funcionamento 
são, principalmente os períodos de arranques e paragens. As 
emissões desses períodos, assim como dos periodos normais de 
funcionamento, são registadas e analisadas permanentemente.

10. d) Sim
As condições distintas das condições normais de funcionamento 
são, principalmente os períodos de arranques e paragens. As 
emissões desses períodos, assim como dos periodos normais de 
funcionamento, são registadas e analisadas permanentemente.

11. Sim Monitorização em contínuo das emissões para a atmosfera, e à 
saída das instalações de tratamento de efluentes líquidos.

12.

12. a) Sim Aplicação de controlo do processo produtivo, incluindo a otimização 
da combustão (SOLCEP).

12. b) Sim Aplicação SOLCEP.
12. c) Sim Aplicação SOLCEP.
12. d) Sim Aplicação SOLCEP.
12. e) Sim Recolha de ar para combustão no interior do edifício da caldeira 

(para arranques a frio, pode utilizar-se os pré-aquecedores de ar a 
vapor).

12. f) Sim Pré-aquecimento de fuelóleo a 110 ºC, e o carvão sofre 
aquecimento nos moinhos. 

12. g) Sim Sistema de controlo CONTRONIC.
12. h) Sim Existência de pré-aquecedores de baixa e de alta pressão.
12. i) Não aplicável

Pré-aquecimento da água de alimentação utilizando calor recuperado
Recuperação de calor por cogeração (CHP)

Otimização do ciclo de vapor
Minimização do consumo de energia
Pré-aquecimento do ar de combustão

Pré-aquecimento do combustível

Sistema de controlo avançado

A MTD consiste em monitorizar adequadamente as emissões para a atmosfera e/ou para a água em condições 
distintas das condições normais de funcionamento.

1.4 Eficiência energética

A fim de aumentar a eficiência energética das unidades de combustão, gaseificação e/ou de IGCC que funcionam 
1500 horas/ano ou mais, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas:
Otimização da combustão

Otimização das condições de funcionamento

Conceção adequada dos sistemas considerados relevantes que originam condições distintas das condições normais de 
funcionamento com possível impacto nas emissões para atmosfera, para a água e/ou para o solo (por exemplo, conceitos 
de conceção a baixa carga para reduzir as cargas mínimas de arranque e paragem para a produção estável em turbinas a 
gás);

Análise e registo das emissões originadas por condições distintas das condições normais de funcionamento e 
circunstâncias associadas e, se necessário, aplicação de medidas corretivas;

Avaliação periódica das emissões globais em condições distintas das condições normais de funcionamento (por exemplo, 
frequência de eventos, duração, quantificação/estimativa das emissões) e, se necessário, aplicação de medidas 
corretivas.

Estabelecimento e aplicação de um plano de manutenção preventivo e específico para estes sistemas relevantes;
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12. j) Não aplicável

12. k) Não aplicável

12. l) Não 

12. m) Não 

12. n) Não 
12. o) Sim O carvão sofre aquecimento nos moinhos
12. p) Sim Aplicação SOLCEP
12. q) Sim

12. r) Sim

12. s) Não 

13.

13. a) Sim Circuito de refrigeração em ciclo fechado (torres de refrigeração e 
circuito interno).

13. b) Não Valorização na indústria (betão) das escórias produzidas.
14. Sim

Os efluentes químicos, oleosos, pluviais e domésticos, são 
recolhidos e tratados separadamente.

15. Sim
Técnicas primárias: Otimização da combustão                                                                                                             
Técnicas secundárias: Coagulação/floculação; Sedimentação; 
Precipitação; Neutralização.

15. a) Sim Queimadores de baixo teor NOx e overfire air, SCR, precipitadores 
eletrostáticos e FGD.

15. b) Não aplicável

Tratamento de cinzas de fundo secas

A fim de evitar a contaminação de águas residuais não contaminadas e reduzir as emissões para a água, a MTD 
consiste em separar os efluentes líquidos e tratá-los separadamente, em função do teor dos poluentes.

A fim de reduzir as emissões para a água provenientes do tratamento dos gases de combustão, a MTD consiste 
em recorrer a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas e em utilizar técnicas secundárias o 
mais próximo possível da fonte, a fim de evitar diluição. Consultar VEA às MTD no BREF.

Otimização da combustão (ver MTD 6) e sistemas de tratamento dos gases de combustão (por exemplo, SCR/SNCR, ver 
MTD 7)
Adsorção em carvão ativado

Atualizações de turbinas a vapor

Condições de vapor supercríticas e ultrassupercríticas

1.5 Consumo de água e emissões para a água

A fim de reduzir o consumo de água e a descarga de águas residuais contaminadas, a MTD consiste em recorrer a 
uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas:
Reciclagem da água

Chaminé húmida

Descarga na torre de refrigeração
Pré-secagem do combustível

Minimização das perdas de calor

Materiais avançados

Disponibilidade de CHP

Condensador de gases de combustão

Acumulação de calor
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15. c) Não aplicável
15. d) Não aplicável
15. e) Sim Parte integrante da Instalação de Tratamento de Efluentes 

Químicos (ITEQ).
15. f) Não aplicável
15. g) Não aplicável
15. h) Não aplicável
15. i) Não aplicável
15. j) Sim Parte integrante da Instalação de Tratamento de Efluentes 

Químicos (ITEQ).
15. k) Não aplicável
15. l) Sim Parte integrante da Instalação de Tratamento de Efluentes 

Químicos (ITEQ).
15. m) Sim Parte integrante da Instalação de Tratamento de Efluentes 

Químicos (ITEQ).
15. n) Não aplicável

16.

16. a) Sim São considerados subprodutos na Licença Ambiental, as cinzas 
volantes de carvão, utilizadas na indústria cimenteira e betoneira, e 
o gesso Eurogypsum, proveniente do FGD, utilizado para a 
produção de materiais de construção.

16. b) Não 
16. c) Sim Valorização das escórias e das cinzas volantes (existentes em 

aterro).
16. d) Não 
16. e)
16. e) i. Sim
16. e) ii. Sim
16. e) iii. Não 
16. e) iv. Não 

Reciclagem ou recuperação de resíduos no setor da construção
Valorização energética através da utilização de resíduos no cabaz de combustíveis
Preparação de catalisador para reutilização

preparação de resíduos para reutilização: por exemplo, de acordo com os critérios de qualidade específicos exigidos;
reciclagem de resíduos;

outros resíduos de valorização (por exemplo, valorização energética),
mediante a aplicação de uma combinação adequada de técnicas, tais como:
Produção de gesso como subproduto

Sedimentação

Extração
1.6 Gestão de resíduos

A fim de reduzir a quantidade de resíduos enviados para eliminação, com origem no processo de combustão e/ou 
gaseificação e nas técnicas de redução, a MTD consiste em organizar as operações para as maximizar, por ordem 
de prioridade e tendo em conta o conceito de ciclo de vida:

prevenção de resíduos: por exemplo, maximizar a percentagem de resíduos que surgem como subprodutos;

Flotação
Permuta iónica
Neutralização

Oxidação
Precipitação

Tratamento biológico aeróbio
Tratamento biológico anóxico/anaeróbio
Coagulação e floculação

Cristalização
Filtração (por exemplo, filtração com areia, microfiltração e ultrafiltração)
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17.
17. a) Sim Exemplos de medidas operacionais: fecho de portas e janelas nas 

áreas confinadas, prevenção de atividades ruidosas durante a 
noite, etc.

17. b) Sim Exemplos de equipamentos de baixa emissão de ruído e com 
atenuação do ruído: ventiladores e bombas do FGD.

17. c) Sim Exemplos de equipamentos com atenuação do ruído: bombas de 
água de alimentação, ventiladores e bombas do FGD.

17. d) Sim Exemplos de equipamentos para controlo do ruído: isolamento dos 
equipamentos, confinamento de equipamentos ruidosos, 
insonorização de edifícios.

17. e) Sim Edifícios industriais com localização afastada dos limites vedados 
do terreno.

18.

18. a) Sim Exemplos de técnicas implementadas: combustão pulverizada, 
técnicas primárias para a redução de NOx, tais como, estagiamento 
do combustível, queimadores de baixa emissão de NOx, overfire 
air, etc.

19. Sim

2.1.2 Eficiência energética

A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma 
combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF):

2.1 Conclusões MTD referentes à combustão de carvão e/ou lenhite

2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS

2.1.1 Desempenho ambiental geral 

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da combustão de carvão e/ou lenhite, e em complemento à 
MTD 6, a MTD consiste em utilizar a técnica a seguir indicada:

Processo de combustão integrada que assegura uma elevada eficiência da caldeira e inclui técnicas primárias para a 
redução de NOx (por exemplo, estagiamento do ar , estagiamentodo combustível, queimadores de baixa emissão de NOX 
e/ou recirculação de gases de combustão)

Medidas operacionais

Equipamentos de baixa emissão de ruído 

Atenuação do ruído

Equipamentos de controlo do ruído

Localização adequada de equipamentos e edifícios

1.7 Emissões de ruído

A fim de reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em utilizar uma só ou uma combinação das técnicas a 
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19. a) Não Técnicas implementadas: otimização da combustão, otimização 
das condições de funcionamento, otimização do ciclo de vapor, 
minimização do consumo de energia, caldeira encapsulada, pré-
aquecimento do ar de combustão, sistema de controlo avançado, 
pré-aquecimento da água de alimentação utilizando calor 
recuperado, minimização das perdas de calor, etc.

20.

20. a) Sim

20. b) Sim

20. c) Não 

20. d) Sim

20. e) Não 

21.

21. a) Não 
21. b) Não 
21. c) Não 
21. d) Não aplicável
21. e) Não 
21. f) Sim
21. g) Não 

Lavador a seco de leito fluidizado circulante
Lavagem por via húmida
Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida)
FGD com água do mar

2.1.4 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de carvão 
e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no 
BREF):

Injeção de sorvente na caldeira (em fornalha ou leito)
Injeção de sorvente na conduta (DSI)
Absorvedor de atomização (SDA)

Otimização da combustão

Combinação de outras técnicas primárias para a redução de NOX (por exemplo,  estagiamento do ar, estagiamento do 
combustível, recirculação de gases de combustão, queimadores de baixa emissão de NOX).

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Redução catalítica seletiva (SRC)

Técnicas combinadas de redução de NOX e SOX 

Tratamento de cinzas de fundo secas

2.1.3 Emissões de NOX, N2O e CO para a atmosfera

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO 
e N2O para a atmosfera provenientes da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou 
mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
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21. h) Não 
21. i) Não 
21. j) Sim

22.

22. a) Sim
22. b) Não aplicável Já se possuem precipitadores eletrostáticos.
22. c) Não 
22. d) Não 
22. e) Não 

23.

23. a) Sim
23. b) Não aplicável Já se possuem precipitadores eletrostáticos.
23. c) Não 
23. d) Sim
23. e) Sim
23. f) Não 
23. g) Não 
23. h) Sim Moagem, aquecimento e classificação.
23. i) Sim

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Escolha do combustível
2.2 Conclusões MTD referentes à combustão de biomassa sólida e/ou turfa

3. Conclusões MTD referentes à combustão de combustíveis líquidos  

4. Conclusões MTD referentes à combustão de combustíveis gasosos 

5. Conclusões MTD referentes às instalações alimentadas por vários combustíveis

6. Conclusões MTD referentes à coincineração de resíduos

Sistema de  FGD por via semisseca ou seca
Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGDpor via húmida)
Redução catalítica seletiva (SCR)
Injeção de sorvente de carbono (por exemplo, carvão ativado ou carvão ativado halogenado) nos gases de combustão
Utilização de aditivos halogenados nos combustíveis ou injetados na câmara de combustão 

2.1.6 Emissões de mercúrio para a atmosfera

A fim de evitar ou reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, provenientes da combustão de carvão e/ou 
lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

Precipitador eletrostático (ESP)
Filtro de mangas 

Filtro de mangas
Injeção de sorvente na caldeira (na fornalha ou leito)
Sistema de FGD por via semisseca ou seca 
Dessulfurização de gases de combustão por via húmida FGD por via húmida)

Pré-tratamento do combustível

Substituição ou remoção do aquecedor gás-gás localizado a jusante da FGD por via húmida
Escolha do combustível

2.1.5 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas , provenientes 
da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas 
(consultar VEA às MTD no BREF):
Precipitador eletrostático (ESP)

Técnicas combinadas de redução de NOX e SOX 
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Não aplicável7. Conclusões MTD referentes à gaseificação
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Processo n.º: 450.10.02.01.005181.2017.RH5A

Utilização n.º: L011936.2019.RH5A

Início: 2020/05/27

Validade: 2021/11/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação

Código APA APA00022953

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502869674

Nome/Denominação Social* Tejo Energia, S.A.

Idioma Português

Morada* QTA DA FONTE - EDIFÍCIO D. MARIA I, PISO 2, ALA B

Localidade* PAÇO DE ARCOS

Código Postal 2770-229

Concelho* Oeiras

Telefones 214403200

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Central Termoelétrica do Pego - Captação de água do rio Tejo

Tipo de captação Superficial

Tipo de infraestrutura Torre

Prédio/Parcela Central Termoelétrica do Pego

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Rio

Margem/Plano de água Margem esquerda

Nut III - Concelho - Freguesia Médio Tejo / Abrantes / Pego

Longitude -8.107752

Latitude 39.479128

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ0942 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante B. Belver)

Tipo de massa de água RIO

Massa de água PT05TEJ0942 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante B. Belver)

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Razoável

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|
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Situação da captação Principal

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4460.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2300.000

Volume máximo anual (m3) 20000000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

2000000

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Ocupação do Domínio Hídrico

Ocupação em domínio hídrico (m/m2) Tipo de ocupação

837.0 Área (m2)

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 200

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Pré-cloragem e filtração; ITA - [flocul., decant., filtr.] a água filtrada é enviada para
Potabilização [desod., cloragem]

Rega

Área total a regar (ha) 1.7000

Área atual a regar (ha) 1.7000

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 1.7000

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Aspersão

Atividade Industrial

Tipo de indústria Produção de eletricidade de origem térmica

CAE Principal 35112 : Produção de eletricidade de origem térmica
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Condições Gerais

1ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à
presente licença sejam aplicáveis.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do Estado O
– ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas

3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, referido na cláusula anterior, não
seja entregue com a periodicidade definida no Anexo correspondente, ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o
valor das componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal estabelecido nesta licença.

5ª O pagamento da taxa devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação
respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o acesso à
área, construções e equipamentos a ela associados.

8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

9ª O titular obriga-se a ligar à rede pública de abastecimento assim que esta estiver disponível no local, com consequente caducidade
desta licença (aplicável para consumo humano).

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

11ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-
Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

12ª A licença só poderá ser transacionada e cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27º
do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

15ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o
estado das águas.

16ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir
em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

17ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

18ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por
outras Entidades.

19ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à entidade
licenciadora com o formato definido no Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

20ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano,
conforme descrito no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica e a enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato
definido no mesmo anexo.

Condições Específicas

1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

2ª O titular obriga-se a adequar o tratamento à classificação das águas.

Outras Condições
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1ª A captação será explorada em conformidade com o previsto na presente licença.

2ª O titular obriga-se a colocar no local da utilização de forma bem visível e com caracteres resistentes à intempérie, uma placa com o
número e data de validade do título.

3ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização
local.

4ª Para controlo do caudal do Rio Tejo, o titular deverá respeitar a manutenção de um caudal médio diário de 10,00 m3/s, devidamente
monitorizado através de consulta periódica ao site
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idRef=MTIyMw==&FILTRA_BACIA=17&FILTRA_COVER=920123705&FILTRA_SITE=1627743544,
deverá ser tomado como referência a estação com a denominação “Albufeira de Belver (R.E.) (17J/01A)”, designadamente o parâmetro
“Caudal efluente médio diário (m3/s)”.

5ª Quando se verificar que a informação constante do link acima indicado, para efeitos de monitorização de caudais, não se encontre
atualizada às 10:00 h de cada dia, o titular poderá assumir que não se põem restrições em termos de captação de água superficial.
Quando os valores de caudais médios diários estiverem indisponíveis em período superior a 48 horas o titular deverá constatar a APA, I.P

6ª Em situações onde se verifiquem valores abaixo dos 10,00 m3/s o titular deverá suspender gradualmente a captação de água, na medida
do estritamente necessário para efeitos de arrefecimento em segurança do sistema, devidamente justificado com a entrega das curvas de
arrefecimento e respetivo autocontrolo.

7ª O titular obriga-se a repor as condições do terreno, anteriormente existentes à execução das obras realizadas em domínio público hídrico
associadas às utilizações de recursos hídricos afetas à instalação industrial servida pela presente captação, em caso de desmobilização
ou alteração das condições de funcionamento da instalação industrial, que conduzam à dispensabilidade da ocupação do domínio público
hídrico.

8ª As despesas que resultem da condição anterior serão suportadas pelo titular.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes parâmetros, de
acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico Total,
coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de germes a 37ºC).

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito,
devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente
documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade licenciadora
preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro; Método

Analítico; Observações

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 2000000.0

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade --.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.005180.2017.RH5A

Utilização n.º: A009097.2017.RH5A

Início: 2017/07/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00022953

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502869674

Nome/Denominação Social* Tejo Energia, S.A.

Idioma Português

Morada* QTA DA FONTE - EDIFÍCIO D. MARIA I, PISO 2, ALA B

Localidade* PAÇO DE ARCOS

Código Postal 2770-229

Concelho* Oeiras

Telefones 214403200

Fax 214432424

Localização

Designação da captação Central Termoelétrica do Pego - Furo de captação de água

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Central Termoelétrica do Pego

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Médio Tejo / Abrantes / Pego

Longitude -8.10834

Latitude 39.46601

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 110.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 100.0

Nº ralos 2

Localização dos ralos (m) 71;78
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Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 110.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.000

Volume máximo anual (m3) 16080.0

Mês de maior consumo março

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1340

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 200

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Potabilização (desodorização em filtros de carvão ativado e cloragem).

Atividade Industrial

Tipo de indústria Produção de eletricidade de origem térmica.

CAE Principal 35112 : Produção de eletricidade de origem térmica

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
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7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições

1ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e actividade industrial no local supra indicado, fim que não pode
ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

3ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

4ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

5ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.

6ª Caso haja conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 metros, a
eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do
utilizador.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
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Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1340 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.014583.2019.RH5A

Utilização n.º: L012023.2019.RH5A

Início: 2020/05/27

Validade: 2021/11/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00022953

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502869674

Nome/Denominação Social* Tejo Energia, S.A.

Idioma Português

Morada* QTA DA FONTE - EDIFÍCIO D. MARIA I, PISO 2, ALA B

Localidade* PAÇO DE ARCOS

Código Postal 2770-229

Concelho* Oeiras

Telefones 214403200

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Sistema de lagunagem

Nível de tratamento implementado Secundário

Tipo de tratamento Lagunagem (lagoas arejadas e lagoa de sedimentação)

Caudal Máximo descarga 30.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia Médio Tejo / Abrantes / Pego

Longitude -8.113920

Latitude 39.472532

População servida (e.p.) 200

Designação ITEL - Instalação de Tratamento de Efluentes Líquidos; ITEQ - Instalação de
Tratamento de Efluentes Químicos

Nível de tratamento implementado Apropriado

Tipo de tratamento Fisico-químico

Caudal Máximo descarga 4290.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia Médio Tejo / Abrantes / Pego

Longitude -8.112956

Latitude 39.471937

População servida (e.p.) 28600

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais

Industriais Processo de produção;Pluviais contaminadas
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Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal 131400.0 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição Infra-estrutura de rejeição de efluentes da Central Termolelétrica do Pego

Meio Recetor Rio

Margem Margem esquerda

Denominação do meio recetor Rio Tejo

Sistema de Descarga Outro

Tipo sistema descarga Estrutura semi-submersa

Nut III – Concelho – Freguesia Médio Tejo / Abrantes / Pego

Longitude -8.112442

Latitude 39.480162

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ0942 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante B. Belver)

Tipo de massa de água RIO

Massa de água PT05TEJ0942 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante B. Belver)

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Razoável

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.

4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.

9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
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10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.

16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.

17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.

18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.

2ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.

3ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.

4ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

5ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

6ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.

7ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

8ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

9ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

10ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

11ª O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade
Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

12ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para
efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.

13ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.

14ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
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horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal
máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.

15ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª A ETAR será executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora, datados de 21/03/2017.

2ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 100000 € (cem mil euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de
acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que
garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem
e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no
sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações
dos recursos hídricos > Formulários).

3ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado e atualizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as
substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, redigidas em língua portuguesa.

4ª O titular obriga-se a apresentar com os dados do “Programa de autocontrolo” o registo dos caudais médios diários e dos caudais
médios mensais relativos ao efluente rejeitado cujas medições devem ser efetuadas nos seguintes locais: à saída do sistema de
tratamento de efluente químico (ITEQ), à saída do sistema de tratamento de efluente líquido (ITEL). Para o efluente doméstico
podem ser apresentados os caudais médios diários e os caudais médios mensais por estimativa.

5ª O titular obriga-se a apresentar com os dados do “Programa de autocontrolo”: i) caracterização trimestral das águas residuais
afluentes à ITEL e à ITEQ em relação aos seguintes parâmetros: pH, CBO5, CQO, COT, azoto total, fósforo total, SST, sulfitos,
crómio total; ii) caracterização trimestral das águas residuais domésticas afluentes ao sistema de tratamento em relação aos
seguintes parâmetros: pH, CBO5, CQO, COT e SST; iii) caracterização trimestral das águas residuais afluentes à ITEQ em relação
aos seguintes parâmetros: fluoretos, sulfatos, sulfuretos, arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco totais; iv)
caracterização trimestral das águas residuais à saída da ITEQ em relação aos seguintes parâmetros: COT, fluoretos, sulfatos,
sulfuretos, arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco totais.

6ª A caracterização a que se refere a condição anterior deverá ser efetuada em amostras compostas de 24 horas proporcionais ao
caudal, para o afluente à ITEL e para o efluente à entrada e à saída da ITEQ e em amostra pontual no afluente doméstico.

7ª Aquando do pedido de revalidação da presente licença e caso sejam aplicáveis os Valores de Emissão Associados (VEA) às
Melhores Técnicas Disponíveis estabelecidos na Decisão de Execução (EU) 2017/1442 da Comissão de 31 de julho de 2017
(quadro I da MTD 15), para além dos parâmetros considerados na presente licença, aplicar-se-ão os referidos VEA para os
efluentes à saída da ITEQ. Aplicar-se-á ainda a monitorização em contínuo das águas residuais provenientes dos gases de
combustão em relação aos parâmetros: caudal, pH e temperatura, conforme estabelecido na MTD 3 na mesma Decisão de
Execução.

8ª É concedido ao titular da licença um período de adaptação de seis meses, contados da data de emissão da mesma, para aplicação
dos valores limite de emissão (VLE) definidos no Anexo "Condições de descarga das águas residuais em condições normais de
funcionamento". O período de adaptação destina-se a permitir a implementação das medidas necessárias à avaliação da
conformidade nos pontos de amostragem indicados na presente licença.

9ª Os VLE a que se refere o ponto anterior aplicam-se às águas residuais à saída da ITEL e à saída da ITEQ, ou seja nos pontos "CH"
e "CT" indicados no Anexo "Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento".

10ª O valor do caudal máximo de descarga da ETAR industrial (4.290 m3/dia) proveniente da ITEL e da ITEQ, teve por base os valores
indicados no requerimento. No entanto, caso o sistema de tratamento tenha capacidade, o caudal poderá atingir os 6.000 m3/dia.

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.

Observações

São encaminhadas para tratamento na ITEL águas residuais que necessitam de tratamento químico. À ITEL afluem ainda as águas
residuais provenientes da drenagem do Parque de Carvão, os lixiviados do Aterro de Resíduos e efluentes oleosos.
São encaminhados para tratamento na ITEQ as águas residuais resultantes do tratamento de efluentes gasosos.
As águas residuais domésticas são tratadas em sistema de lagunagem.

Parâmetro VLE Legislação aplicável
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pH (Escala de Sörensen) 6 a 9 (a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 (a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 40 (a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 (a)

Óleos Minerais (mg/L) 15 (a)

Sulfitos (mg/L) 1 (a)

Crómio total (mg/L Cr) 2 (a)

Fósforo total (mg/L P) 3 (b)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto; (b) Abordagem combinada conforme descrita no artº 53º, da Lei nº 58/2005,
de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto.

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Programa de monitorização do meio recetor a implementar

Os resultados do programa de monitorização deverão ser reportados à Entidade Licenciadora com uma periodicidade mensal.
O programa de monitorização do meio recetor deverá realizar-se mediante as seguintes condições.

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de monitorização devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que
mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado. As determinações analíticas deverão
dar cumprimento à Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins
analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo
a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Local Parâmetro Método analítico Frequência
de
amostragem

Observações

30 m a jusante do ponto de descarga - Lat:
39.4803º; Long: -8.1127º

Temperatura
(ºC)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Diário Jusante.
Amostra
pontual

30 m a jusante do ponto de descarga - Lat:
39.4803º; Long: -8.1127º

pH (Escala de
Sörensen)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semanal Jusante.
Amostra
pontual

30 m a jusante do ponto de descarga - Lat:
39.4803º; Long: -8.1127º

Oxigénio
dissolvido
(mg/L O2)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semanal Jusante.
Amostra
pontual

30 m a jusante do ponto de descarga - Lat:
39.4803º; Long: -8.1127º

Azoto
amoniacal
(mg/L NH4)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semanal Jusante.
Amostra
pontual

30 m a jusante do ponto de descarga - Lat:
39.4803º; Long: -8.1127º

Fósforo total
(mg/L P)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com

Semanal Jusante.
Amostra
pontual
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a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Junto à torre de captação de água - Lat: 39.4790º;
Long: -8.1075º

Temperatura
(ºC)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Diário Montante.
Amostra
Pontual

Junto à torre de captação de água - Lat: 39.4790º;
Long: -8.1075º

pH (Escala de
Sörensen)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semanal Montante.
Amostra
Pontual

Junto à torre de captação de água - Lat: 39.4790º;
Long: -8.1075º

Oxigénio
dissolvido
(mg/L O2)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semanal Montante.
Amostra
Pontual

Junto à torre de captação de água - Lat: 39.4790º;
Long: -8.1075º

Azoto
amoniacal
(mg/L NH4)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semanal Montante.
Amostra
Pontual

Junto à torre de captação de água - Lat: 39.4790º;
Long: -8.1075º

Fósforo total
(mg/L P)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com
a Diretiva 2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semanal Montante.
Amostra
Pontual

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Localização dos pontos de amostragem:
“SAÍDA” – caixa de descarga que recebe as águas residuais provenientes da ITEL e do sistema de lagunagem das águas residuais
domésticas, antes da junção com as águas residuais da ITEQ e com as águas de refrigeração;
“CH” – à saída da ITEQ,
“CT” – à saída da ITEL,
“OT” - à saída do sistema de lagunagem de águas residuais domésticas.

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade mensal.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

“Saída” - caixa de visita para recolha de amostras compostas e equipamento de medição e registo em contínuo de caudal, pH,
condutividade e COT. “CH” – caixa de visita para recolha de amostras compostas e equipamento de medição e registo em contínuo do
caudal; “CT” – caixa de visita para recolha de amostras compostas.

Local de Parâmetro Metodo analítico Frequência de Tipo de
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amostragem amostragem amostragem

Saída pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Condutividade elétrica a
20° (µS/cm)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Carbono Orgânico Total
(mg/L C)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Caudal (m3/dia) - A cada 15 min. Em contínuo

CH pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Azoto total (mg/L N) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Fósforo total (mg/L P) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Óleos Minerais (mg/L) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Crómio total (mg/L Cr) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Sulfitos (mg/L) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CH Caudal (m3/dia) - A cada 15 min. Em contínuo

CT pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CT Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)
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CT Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CT Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CT Azoto total (mg/L N) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CT Fósforo total (mg/L P) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CT Óleos Minerais (mg/L) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CT Crómio total (mg/L Cr) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

CT Sulfitos (mg/L) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Quinzenal Composta (iv)

OT pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Pontual

OT Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Pontual

OT Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Pontual

OT Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Pontual

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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Processo n.º: 450.10.04.01.018991.2019.RH5A

Utilização n.º: L017925.2019.RH5A

Início: 2020/05/27

Validade: 2021/11/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00022953

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502869674

Nome/Denominação Social* Tejo Energia, S.A.

Idioma Português

Morada* QTA DA FONTE - EDIFÍCIO D. MARIA I, PISO 2, ALA B

Localidade* PAÇO DE ARCOS

Código Postal 2770-229

Concelho* Oeiras

Telefones 214403200

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Torre de refrigeração

Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal 833333.3333333334 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição Rejeição de águas residuais

Meio Recetor Rio

Margem Margem esquerda

Denominação do meio recetor Rio Tejo

Sistema de Descarga Outro

Tipo sistema descarga Estrutura semi-submersa

Nut III – Concelho – Freguesia Médio Tejo / Abrantes / Pego

Longitude -8.112462

Latitude 39.480114

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ0942 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante B. Belver)
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Tipo de massa de água RIO

Massa de água PT05TEJ0942 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante B. Belver)

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Razoável

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.

4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.

9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.

16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.

17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.

18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas
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1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.

2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.

4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.

5ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

6ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.

7ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.

8ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

9ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

10ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

11ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

12ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.

13ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal
máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.

14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 50.000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).

2ª Em circunstâncias críticas, particularmente nos meses de temperatura mais elevada, o volume máximo mensal indicado no TURH
poderá atingir o valor de 900.000 m3.

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.

Parâmetro VLE Legislação aplicável

pH (Escala de Sörensen) 6 a 9 (a)
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Cloro residual livre (mg/L Cl) 0,5 (a)

Cloro residual total (mg/L Cl) 1 (a)

Temperatura (ºC) Aumento de 3ºC (*) (a)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (*) Temperatura do meio recetor após a descarga de água residual, medida a
30m a jusante do ponto de descarga (à superfície).

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade mensal.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Caixa de visita para recolha de amostras compostas e equipamento de medição e registo em contínuo de cloro e caudal, à saída das
purgas das torres de refrigeração, antes da sua junção com águas residuais de outras origens na caixa final de descarga.

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Temperatura (ºC) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Cloro residual total (mg/L
Cl)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Cloro residual livre (mg/L
Cl)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Caudal (m3/dia) - A cada 15 min. Em contínuo

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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Processo n.º: 450.10.07.01.023162.2016.RH5A

Utilização n.º: L000348.2017.RH5A

Início: 2017/01/09

Validade: 2023/01/08

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Ocupação do domínio público hídrico

Identificação

Código APA APA00022953

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502869674

Nome/Denominação Social* Tejo Energia, S.A.

Idioma Português

Morada* QTA DA FONTE - EDIFÍCIO D. MARIA I, PISO 2, ALA B

Localidade* PAÇO DE ARCOS

Código Postal 2770-229

Concelho* Oeiras

Telefones 214403200

Fax 214432424

Localização

Designação Reabilitação de travessão no rio Tejo junto à Central Termoelétrica do Pego.

Prédio/Parcela Travessão do Pego

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Rio

Margem / Plano de água Ambas as margens

Nut III - Concelho - Freguesia Médio Tejo / Abrantes / Pego

Longitude -8.11612

Latitude 39.48152

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Caracterização

Finalidade da ocupação Ocupação do DPH

Tipo Outro

Descrição Reabilitação de travessão no rio Tejo junto à Central Termoeléctrica do Pego.

Ocupação do Domínio Hídrico

Área total do projeto (m2) 11165

Condições Gerais
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1ª A ocupação do domínio público hídrico será exclusivamente realizada no local e nas condições indicados nesta licença, fim que não
pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = O em que O – ocupação do domínio público hídrico do Estado.

4ª O pagamento da taxa devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação
respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

5ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

6ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

7ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

8ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

9ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

10ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

11ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

12ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

13ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.

14ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

15ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª Quaisquer intervenções que impliquem alteração das áreas ocupadas carecem de autorização prévia da entidade licenciadora.

2ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza.

3ª O titular obriga-se a remover os materiais excedentes e os entulhos provenientes dos trabalhos após a conclusão destes ou no
decurso dos mesmos e a tomar as medidas para assegurar a adequada integração paisagística da intervenção.

4ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.

5ª O titular ficará responsável por quaisquer danos e eventuais prejuízos causados a terceiros, incluindo os provenientes da
perturbação do escoamento das águas e os resultantes da instabilidade da obra, sendo o mesmo também responsável pela sua
segurança.

6ª O titular não poderá responsabilizar o Estado, nem exigir-lhe qualquer espécie de indemnização por eventuais danos causados por
acidentes de carácter natural.

7ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª A ocupação do domínio público hídrico destina-se a obras de reabilitação do travessão no rio Tejo, junto à Central Termoeléctrica do
Pego.

2ª O titular obriga-se a adotar/executar uma barreira/vedação no travessão, destinada a impedir o acesso a pessoas e veículos não
autorizados, complementada com a respetiva sinalética " Aumento rápido da cota do rio e perigo de evacuação".

3ª No prazo máximo de 80 dias a contar da data de entrada em funcionamento da utilização, será prestada uma caução, a favor da
entidade licenciadora, para recuperação ambiental no valor de 7120,00 € (2% do montante investido), de acordo e nos termos
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previstos na alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa
do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos >
Formulários).

4ª O titular deverá implementar/realizar todas as condições que vierem a ser acordadas com o Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF) relativamente ao dispositivo para passagem de peixes.

5ª O titular obriga-se a repor as condições naturais de escoamento anteriores à execução das obras, em caso de desmobilização ou
alteração das condições de funcionamento da Central Termoeléctrica do Pego, que conduzam à dispensabilidade desta ocupação
do domínio público hídrico.

6ª As despesas que resultem da condição anterior serão suportadas pelo titular.

Anexos

Características da utilização

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Características da utilização

Peças desenhadas da localização da intervenção
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