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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 TUA000007410082021A 
 

 REQUERENTE Funfrap - Fundição Portuguesa, S.A. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 501 197 885 
 

 ESTABELECIMENTO Funfrap - Fundição Portuguesa, S.A. 
 

 LOCALIZAÇÃO Lugar da Junqueira (Apartado 3) – Cacia - Aveiro 
 

 CAE 
Principal 
24510 – Fundição de ferro fundido  

 

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 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria 2.4 
 do Anexo I do REI. 

Capacidade instalada 
de 283 t/dia. 

11-08-2021 11-08-2028 - 
Favorável 

Condicionado 
APA 

 

LOCALIZAÇÃO 
 

Confrontações 

 Norte Caminho Municipal 
 

 Sul Caminho Servidão/ Linha CP 
 

 Este Caminho Municipal 1560 
 

 Oeste Fábrica C.A.C.I.A. 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 23178 
 

 Área coberta (m2) 23744 
 

 Área total (m2) 61740 
 

 

Localização 

 Localização Zona Industrial 
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EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença 
Ambiental (LA) n.º 247/0.0/2009, de 27 de janeiro, e respetivos aditamentos, e 
trata-se de uma Renovação com alterações. 
Corrigido o valor de capacidade instalada, tomando em consideração a correta 
aplicação da Nota Interpretativa n.º 2/2002 - Fundições de Metais Ferrosos no 
âmbito da aplicação do Diploma REI. 

- - 

2. Informar sobre a data de suspensão, reinício ou cessação da atividade, caso 
venha a ocorrer. 
Apresentar evidência das respetivas comunicações efetuadas à entidade 
coordenadora (EC). 

Data de suspensão 
ou reinício no 

prazo máximo de 
30 dias contados 
da data do facto 

que lhes deu 
origem 

e-mail: 
ippc@apambiente.pt 

3. Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, 
discriminando o número de horas em produção efetiva e em 
limpeza/manutenção (evidenciado as diferentes etapas de processo). 
Apresentar evidências do registo de acordo com o solicitado. 

Período de 
Exploração 

RAA 

4. 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 

5. Manter o registo das operações de manutenção e limpeza dos equipamentos de 
processo, dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de 
emissões para os diferentes meios, 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 

6. Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências e ações 
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente. 

Período de 
Exploração 

RAA 

7. Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso 
se verifique incumprimento das condições do TUA. 
Caso o incumprimento corresponda a excedência de valor limite de emissão 
deverá o operador evidenciar a eficácia das correções e ou ações corretivas 
através da realização de nova(s) medição(ões) após a sua implementação, 
garantindo que foi reposto o normal funcionamento da instalação. 

Período de 
Exploração 

RAA 

8. Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e o 
tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de correções e ou 
ações corretivas). 

Período de 
Exploração 

RAA 

9. Todos os registos, amostragens, análises, medições ou outra documentação 
relevante para o acompanhamento deste TUA, devem ser verificados e 
assinados, e mantidos organizados em sistema de arquivo devidamente 
atualizado. Toda a documentação deve ser conservada na instalação por um 
período não inferior a 5 anos (a contar do final do ano de referência) e deve ser 
disponibilizada sempre que necessário. 

Período de 
Exploração 

Quando solicitado 

mailto:ippc@apambiente.pt
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10. As alterações da instalação que modifiquem o projeto aprovado, que possam ter 
consequências no ambiente ou que impliquem alteração nas condições 
estabelecidas neste TUA estão sujeitas a prévia notificação à Entidade 
Coordenadora, através das plataformas/canais de comunicação definidos para 
o efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva autorização. 
Apresentar cópia das evidências da(s) notificação(ões), no RAA. 

Período de 
Exploração 

RAA 

11. A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a instalação da obtenção de 
todas as outras autorizações, licenças ou atos de controlo prévio, 
designadamente urbanísticos, necessários e legalmente exigíveis para o 
desenvolvimento da atividade. 

Período de 
Exploração 

- 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. Reavaliar a implementação das MTD previstas no BREF SF e/ou das 
medidas/técnicas equivalentes; registar as evidências da manutenção da 
adequada implementação das referidas medidas/técnicas [vide Anexo - MTD 
BREF SF]. 

Período de 
Exploração 

RAA 

2. Reavaliar a implementação das MTD previstas no(s) BREF transversais 
aplicáveis, nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS e/ou das medidas/ 
técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas medidas/técnicas 

Período de 
Exploração 

RAA 

3. Manter implementado o SGA e adequado às exigências estabelecidas na MTD 
do BREF SF. 

Período de 
Exploração 

RAA 

4. Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 3 
anos após a publicação das conclusões referentes à atividade principal da 
instalação nomeadamente para o BREF SF que se encontra em revisão (vide 
Anexo I), evidenciando o pleno cumprimento com as MTD estabelecidas no 
documento, nomeadamente os VEA aplicáveis. 

3 anos após a 
publicação do 

documento sobre 
as Conclusões 

MTD do BREF SF 

Submissão do 
pedido de alteração 
do TUA no SILiAmb 

5. Tomar em consideração os princípios gerais e os outros aspetos relevantes na 
exploração do estabelecimento, na monitorização de emissões para o ar e para 
a água previstos no REF ROM. 

Período de 
Exploração 

- 

6. Apresentar a avaliação sobre a necessidade de elaboração do Relatório de Base, 
tendo em conta a possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no 
local da instalação, e seguindo as Diretrizes da Comissão Europeia, respeitantes 
ao relatório de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE 
relativa às emissões industriais, publicadas a 6 de maio de 2014, com o n.º 
2014/C 136/03, e a Nota Interpretativa N.º 5/2014, de 17.07.2014, disponível 
na página da internet da APA. 

Até 28.02.2022 
e-mail: 

ippc@apambiente.pt 

7. Apresentar, em ficheiro Excel, os valores submetidos ou a submeter no PRTR do 
ano correspondente, nomeadamente a carga poluente dos poluentes PRTR 
(medidos e não medidos) emitidos pela instalação e determinados com base nos 
diferentes métodos: Medição, Cálculo ou Estimativa, com demonstração dos 
pressupostos considerados e dados de base, e eventual fundamentação sempre 
que necessário (devendo as células relativas aos cálculos conter as respetivas 
fórmulas de cálculo conducentes aos resultados obtidos). 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

 

 

mailto:ippc@apambiente.pt
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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 

Todas 
1. Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e ou 

subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde cada uma é 
utilizada. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Resíduos (sucata 
ferrosa) 

2. Identificação dos resíduos valorizados (segundo designação 
comum e código LER), sua quantificação, origem e destino, 
incluindo informação sobre a(s)  operação(ões) a que os mesmos 
são sujeitos, devendo esse registo estar disponível para inspeção 
das autoridades competentes, em qualquer altura. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Limalhas 
reutilizadas 

internamente 

3. Registar a quantidade de limalhas recuperada internamente dos 
tornos de pré-maquinação (filtração, centrifugação e prensagem) 
reincorporada no processo produtivo através da sua introdução 
nos fornos de fusão. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Resíduos (sucata 
ferrosa) 

4. O armazenamento de sucata ferrosa apenas poderá ser realizado 
no parque de sucatas existente no interior do edifício fabril 
(coberto e fechado, embora com aberturas laterias para entrada 
e descarga dos camiões de sucata). 
Nesta área o armazenamento de sucata deve ser realizado nas 
boxes existentes para o efeito. 
O armazenamento em local alternativo, ainda que de forma 
temporária, carece de apreciação prévia. 
Incluir registos fotográficos das áreas de armazenagem de sucata 
ferrosa. 

Período de 
Exploração 

 
RAA 

Resíduos (Sucata 
ferrosa) 

5. Identificar a % média dos principais metais presentes nas ligas 
utilizadas no processo produtivo através das análises realizadas 
antes e depois da adição de ferro-ligas (incluindo os metais 
integrados nos grupos Metais I, II e III da Portaria n.º 190- 
B/2018). 
Nas próximas 4 análises a realizar incluir os metais Cd, Hg, Tl, Se 
e Pd, e caso os resultados evidenciem a sua presença no metal 
inclui-los nas medições seguintes. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Resíduos (Sucata 
ferrosa) 

6. A utilização de resíduos em substituição de matérias-primas 
deverá ser autorizado pelo IAPMEI (Entidade Coordenadora), de 
acordo com o previsto no artigo 42º do DL 178/2006, de 5 de 
setembro, na redação dada pelo DL 75/2015, de 11 de maio. 

- - 

Areias verde 
(regeneração 

primária) 

7. Avaliar a taxa de regeneração primária (mensal e anual), incluindo 
o seguinte: 
a. Informação sobre a compatibilidade de uso de areia verde 

com os machos utilizados, com detalhe que evidencie a 
incompatibilidade.  

b. Registo da massa total de areia utilizada (kg ou ton). 
c. Registo da massa de areia regenerada (kg ou ton). 
d. Taxa de regeneração expressa em %. 
Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores 
apresentados e incluído um diagrama com as várias fases do 
processo, com as entradas e saídas. 

Período de 
Exploração 

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

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

Garantir que a taxa de regeneração de areias é superior a 98 % 
ou no caso de haver incompatibilidade com os machos utilizados  
esta taxa deverá ser de 90 a 94 %. 

Areia 
quimicamente 

ligada 
(regeneração)  

8.  Para o sistema de regeneração, que se encontra em fase de 
testes, incluir a seguinte informação: 
 Indicar o tipo de areia a regenerar e o tipo de técnica, de 

acordo com as classificações apresentadas no BREF SF; 
 Memória descritiva detalhada sobre cada uma das etapas; 
 Fluxograma com identificação das entradas e das saídas, de 

cada um dos fluxos com informação da sua proveniência 
(operação e etapa) com a respetiva quantificação para a 
realidade da instalação. 

 Evidências que o sistema de regeneração de areias assegura 
que é regenerada areia cuja reutilização seja compatível com 
o sistema existente e que tipos de areia não compatíveis são 
segregados dos demais para não inviabilizarem a reutilização 
da areia compatível 

 Sobre o encaminhamento dado às emissões para o ar e, em 
função do aplicável, os impactes para os demais descritores 
ambientais (consumos/ emissões / resíduos/ ruído). 

 Sobre o sistema de monitorização da qualidade e 
composição da areia regenerada implementado (ou a 
implementar, incluindo calendarização); 

 Cálculo final da taxa de regeneração, expressa em %, 
correspondendo a massa de areia regenerada / massa de 
areia total utilizada, com apresentação de avaliação se 
encontra dentro da gama prevista nas MTD do BREF SF e se 
necessário propor medidas para adequação. 

Os cálculos apresentados devem ser devidamente 
fundamentados. 
Incluir as peças desenhadas que careçam de atualização.  

Após a fase de 
ensaios e 

previamente à 
introdução de 

projeto de 
alteração para 

regeneração desta 
areia 

Projeto de 
alteração a 

submeter pelo 
SILiAmb 

Reutilização dos 
machos sucatados 

9. Submeter a licenciamento o projeto de reutilização dos machos 
sucatados. 
Deve incluir enquadramento perante as MTD do BREF SF e 
evidenciar que os resultados a alcançar são adequados ao 
preconizado no BREF. 

Previamente à 
introdução de 

projeto de 
alteração para 

reutilização dos 
machos 

Projeto de 
alteração a 

submeter pelo 
SILiAmb 

Solventes 
10. Efetuar o registo do consumo mensal/anual de solventes 

orgânicos, distinguindo as suas utilizações, por atividade 
desenvolvida. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Todas 

11. Comunicar qualquer alteração de matérias-primas e/ou 
subsidiárias que possa ter repercussões ao nível do tipo de 
poluentes a emitir para o ar e/ou água, com indicação da fase do 
processo onde será introduzida (com identificação das FF/ 
encaminhamento das águas residuais.), refletindo ainda a sua 
capacidade máxima de armazenamento na instalação e 
respetivas condições. 

Período de 
Exploração 

Pedido de 
alteração a 

submeter pelo 
SILiAmb 
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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 

Produto produzido 
1. Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 

capacidades máximas de produção efetivadas. 
Período de 
Exploração 

RAA 

Moldes e machos 
2. Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 

capacidades máximas de produção efetivadas. 
Período de 
Exploração 

RAA 

Perdas de processo/ 
produto não 

conforme/ machos ou 
moldes não vazados 

ou vazados 

3. Registar o volume de produção mensal e anual efetivados 
de perdas de processo (gitos) e produto fora de 
especificação gerado e reincorporado no processo (ou 
indicação do seu encaminhamento). 

Período de 
Exploração 

RAA 

Produto produzido 
 

4. Registar o volume de produção mensal e anual efetivados e 
capacidades de produção efetivadas. 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código 
da fonte 

N.º de 
cadastro/ 

identificação da 
fonte atribuído 

pela CCDR 

Identificação das unidades contribuintes 
para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 
Método de 

tratamento/redução 
- descrição STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Regime 

FF1 1064 

Plataforma de vazamento 
automático Mezger (associado a: 
vazamento do metal líquido na 

moldação) 

- - - - - Contínua 

FF2 1065 

Túnel de arrefecimento/Abate de 
moldações (associado a: 

arrefecimento da moldação e 
separação da peça/areia) 

- - - - - Contínua 

FF3 1067 
Preparação e regeneração 

(primária) de areias verdes de 
moldação e abate das moldações 

- - 

3 Scrubbers em 
cascata com 
separador de 

gotas 

99,5 Partículas Contínua 

FF4 1085 
Rebarbagem 4 faces, tambor de 
gitos e transporte de areia nova 

- - 

Filtro de 
cassetes com 
multiciclone 

prévio 

99,5 Partículas Contínua 

FF5 1086 
 

Granalhadora 
- - 

Filtro de 
cassetes com 
multiciclone 

prévio 

99,5 Partículas Contínua 
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Código 
da fonte 

N.º de 
cadastro/ 

identificação da 
fonte atribuído 

pela CCDR 

Identificação das unidades contribuintes 
para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 
Método de 

tratamento/redução 
- descrição STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Regime 

FF6 1084 

Associado à Macharia 
Torre de lavagem e neutralização 

da dimetilamina (DMEA) 
(associado a: emissões de DMEA 
das máquinas de machos (fase de 

lavagem) e armários de 
gaseificação) 

- - 

Lavador químico 
de gases (com 
ácido sulfúrico 
98%) e filtro de 

cartuchos 
prévio e 

separador de 
gotas no final 

do lavador. 

99,95 e 
87 

COV 
(DMEA) e 
Partículas 

Contínua 

FF7 1066 

Unidade de Pintura das moldações 
com óxido de ferro 

(associado a: proteção térmica da 
moldação) 

- - 
Filtros de malha 

metálicos 
72 Partículas 

Esporádico  
(˂500 h) 

FF8 1068 

Macharia – mistura de areias 
Preparação de areias 1 – Fordath 1 

e 2 
(associado a: mistura de areias com 

resinas) 

- - - - - Contínua 

FF9 1069 
Preparação de areias 2 - Fordath 3 
(associado a: mistura de areias com 

resinas) 
- 

Energia 
Elétrica 

- - - Contínua 

FF10 1070 

Máquina de machos 0 - máquina 
QUIKORE 0 - caixa fria - 

endurecimento da areia com 
DMEA 

 
- 

Energia 
Elétrica 

- - - Contínua 

FF11 1071 

Máquina de machos 1 - máquina 
QUIKORE 1 - caixa fria - 

endurecimento da areia com 
DMEA 

- 
Energia 
Elétrica 

- - - Contínua 

FF14 1076 
Máquina de machos 8 - caixa fria - 

endurecimento da areia com 
DMEA 

- 
Energia 
Elétrica 

- - - Contínua 

FF15 14115 
Máquina de machos 11 1 - caixa 

fria - endurecimento da areia com 
DMEA 

- 
Energia 
Elétrica 

- - - Contínua 

FF16 1623 
Máquina de machos 10 - caixa fria 

- endurecimento da areia com 
DMEA (Máquina de machos H40) 

- 
Energia 
Elétrica 

- - - Contínua 

FF17 1078 

Estufa A. Eléctric 1 - chaminé 1 
(associado a: secagem de machos 

após pintura por imersão (base 
água) 

0,450 
Gás 

Natural 
- - - Contínua 

                                                   

 

 

1 Substituiu a máquina de machos n.º 9 – caixa fria – endurecimento de areia com DMEA. Iniciará funcionamento após 
período de paragem em agosto 2021. 
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Código 
da fonte 

N.º de 
cadastro/ 

identificação da 
fonte atribuído 

pela CCDR 

Identificação das unidades contribuintes 
para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 
Método de 

tratamento/redução 
- descrição STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Regime 

FF18 1079 
Estufa A. Eléctric 1 - chaminé 2  
(associado a: exaustão de gases 

ambiente) 
- - - - - Contínua 

 FF19 2 1080 

Estufa A. Eléctric 1 - chaminé 3 
(associado a: secagem de machos 

após pintura por imersão (base 
água)) 

0,335 
Gás 

Natural 
- - - Contínua 

FF20 1082 
Estufa A. Eléctric 2 (Nora) 

(associado a: secagem de machos) 
- 

Gás 
Natural 

- - - Contínua 

FF22 1081 
Estufa Elmetherm 

(associado a: secagem de machos; 
funcionando) 

- 
Gás 

Natural 
- - - Contínua 

FF23 3 1087 

Cabine de pintura de peças à 
pistola 

(associado a: pinturas base 
solvente de carter’s – revestimento 

de peças) 

- - 

Cortina de água 
e filtros 

metálicos e de 
tela para 
partículas 

- 
Partículas 

e COV 
Desativada 

FF24 1088 
Caldeira para aquecimento de água 

(sanitários e cozinha) 
0,240 

Gás 
Natural 

- - - Esporádico 

FF25 4276 

Cabine limpeza com CO2 sólido 
(associado a: limpeza das 

ferramentas das máquinas de 
machos) 

- - Filtro de mangas 99,5 Partículas 
Esporádico  

(˂500 
h/ano) 

FF26 1074 
Máquina de machos 5 - caixa fria - 

endurecimento da areia com 
DMEA 

- - -   Contínua 

FF27 - Grupo eletrogéneo de socorro - - -   
Esporádico 
(emergência

/testes) 

FF28 1431 Máquina de rebarbagem 2 - ODM - - 
Ciclone e filtro 

de cassetes 
99,5 Partículas Contínua 

FF29 5698 
Máquina de machos H80 – caixa 

fria - endurecimento da areia com 
DMEA 

- - - - - Contínua 

FF30 6423 
Máquina de machos P40 – caixa 

fria - endurecimento da areia com 
DMEA 

- - - - - Contínua 

FF31 5699 
Máquina de machos H25 – 

endurecimento da areia com 
DMEA 

- - - - - Contínua 

                                                   

 

 

2 Ver condição 24 do campo “Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual”. 

3 Ver condição 25 do campo “Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual”. 
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Código 
da fonte 

N.º de 
cadastro/ 

identificação da 
fonte atribuído 

pela CCDR 

Identificação das unidades contribuintes 
para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 
Método de 

tratamento/redução 
- descrição STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Regime 

FF32 6424 
Fornos de fusão 

(associado a: aspiração das 
emissões dos 4 fornos de indução) 

- 
Energia 
Elétrica 

Filtro de 
cassetes 

99,5 Partículas Contínua 

FF33 5701 

Estufa Technoterm da Máquina 
H80 – Estufa Machos corpo 

(associado a: secagem dos machos 
após pintura por imersão base 

água) 

1,046 
Gás 

Natural 
- - - Contínua 

FF34 5700 

Estufa Technoterm da Máquina 
P40 – Estufa camisa de água 

(associado a: secagem dos machos 
após pintura por imersão base 

água) 

0,523 
Gás 

Natural 
- - - Contínua 

FF35 8299 

Cabine de pintura e secagem de 
carter’s 1 

(associado a: pinturas e secagem de 
carter’s – revestimento de peças) 

- - 
Filtro de 

cassetes em 
papel 

75 Partículas Contínua 

FF36 8300 
Máquina de machos P40-II – 
endurecimento da areia com 

DMEA 
- - - - - Contínua 

FF37 8301 
Granalhadora específica 

(associado a: granalhagem de 
carter’s) 

- - 
Filtro de 
cassetes 

95 Partículas Contínua 

FF38 8410 
Filtro Maquinação (4 tornos 

mecânicos) 
- - 

Separador de 
Gotas e 

Ciclofiltro (com 
filtros de 
mangas) 

75 
Partículas 

e COV 
Contínua 

FF39 9659 
Cabine de pintura e secagem de 

carter’s 2 
- - 

Filtro de 
cassetes em 

papel 
75 Partículas Contínua 

FF40 11256 
Estufa ilha F5C 

(associada a: estufa A. Eletric 3) 
- 

Gás 
Natural 

- - - Contínua 

FF41 13144 Granalhadora de Esteira - - 
Filtros de 
cartucho 

- - Contínua 

 

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 

FF1 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 
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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 

FF1 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF2 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF2 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF3 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF3 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF4 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF  

FF5 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF  



 

 

 

 

 DATA 13-08-2021 

 

 PÁG. 12/37 
 

 

Código da 
fonte 

Parâmetro 

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de medição 
Condições 

cumprimento 

FF6 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF6 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 1 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF6 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF6 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF7 Partículas 150 mg/Nm3 

1x de 5 em 5 
anos 

(enquanto se 
mantiver nas 

condições 
definidas no 

ponto 6 do Art.º 
15º do Decreto-
Lei n.º 39/2018, 

11 de junho) 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018 de 2 de 

julho 

FF8 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 
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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 

FF8 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF9 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF9 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF10 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF10 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF10 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF10 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 
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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 

FF11 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1x ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF11 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF11 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF11 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF14 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF14 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF14 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 
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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 

FF14 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF15 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 2 x por ano 4 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF15 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 2 x por ano 4 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF15 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 4 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF15 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 4 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF16 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

                                                   

 

 

4 Equipamento substituído na paragem de agosto 2021 para produção de machos de maior volume e em menor quantidade 
que a anterior máquina n.º 9. Realizar as medições após início do normal funcionamento. 
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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 

FF16 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF16 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF16 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF17 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF17 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 
18% 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF17 
Óxido de azoto 

(NOx) (expressos 
em NO2) 

500 mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF17 Aminas 
20 

(se ≥ 100 
g/h) 

mg/Nm3 
 1 x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 
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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 

FF18 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF18 Aminas 
20 

(se ≥ 100 
g/h) 

mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF18 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 2 x por ano 18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF20 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF20 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 
18% 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF20 
Óxido de azoto 

(NOx) (expressos 
em NO2) 

500 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF20 Aminas 
20 

(se ≥ 100 
g/h) 

mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 



 

 

 

 

 DATA 13-08-2021 

 

 PÁG. 18/37 
 

 

Código da 
fonte 

Parâmetro 

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de medição 
Condições 

cumprimento 

FF22 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2019, de 2 de 

julho 

FF22 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 1 x 3 em 3 ano 18% 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF22 
Óxido de azoto 

(NOx) (expressos 
em NO2) 

500 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF22 Aminas 
20 

(se ≥ 100 
g/h) 

mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF25 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1x de 5 em 5 
anos 

(enquanto se 
mantiver nas 

condições 
definidas no 

ponto 6 do Art.º 
15º do Decreto-
Lei n.º 39/2018, 

11 de junho) 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018 de 2 de 

julho 

FF26 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 
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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 

FF26 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF26 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF26 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF28 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF29 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF29 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF29 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 
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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 

FF29 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF30 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF30 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF30 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF30 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF31 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF31 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018 de 2 de 

julho 
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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 

FF31 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF31 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF32 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF32 
Dioxinas e Furanos 

(ng ITEQ/Nm3)  
0,1 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF32 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x de 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 9 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF32 Zn + Cr 5 mg/Nm3 2x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 9 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF33 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13  do 
Anexo I da Portaria 

n.º 190-B/2018, 
de 2 de julho 
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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 

FF33 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18% 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 da 
Parte I do Anexo III 
do Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de 

junho  

FF33 
Óxido de azoto 

(NOx) (expressos 
em NO2) 

500 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18% 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 da 
Parte I do Anexo III 
do Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de 

junho 

FF33 Aminas 

20 
(se caudal 
mássico ≥ 

100 g/hora) 

mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 da 
Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF34 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

18 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 da 
Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF34 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18% 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF34 
Óxido de azoto 

(NOx) (expressos 
em NO2) 

500 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF34 Aminas 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 
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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 

FF35 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018 de 2 de 

julho 

FF35 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

100, se 
consumo 

solventes 5-
15 t/ano 

50/75 5, se 
consumo 

solventes > 
15 t/ano 

mg/Nm3 1 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 53 do 
Anexo VII do 

Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 

de agosto 

FF36 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF36 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 10 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF36 Amina 5 mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF36 Fenol + Amina 
20 (se ≥ 
100 g/h) 

mg/Nm3 2 x por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

                                                   

 

 

5  Realizar as medições durante a etapa de secagem e durante a etapa de revestimento, sendo os VLE aplicáveis 
respetivamente a cada etapa do processo. 
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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 

FF37 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 1 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

FF38 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1x 3 em 3 
anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018 de 2 de 

julho 

FF38 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1x 3 em 3 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018 de 2 de 

julho 

FF39 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1x 3 em 3 
anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018 de 2 de 

julho 

FF39 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

100, se 
consumo 

solventes 5-
15 t/ano 

50/75 5, se 
consumo 

solventes > 
15 t/ano 

mg/Nm3 1 vez por ano 
Sem teor de 

O2 de 
referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 53 do 
Anexo VII do 

Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 

de agosto 

FF40 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
150 mg/Nm3 

1 x 3 em 3 
anos 

18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 13 do 
Anexo II da 

Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF40 

Compostos 
Orgânicos Voláteis 
(COV) (expressos 
em carbono total) 

200 mg/Nm3 
1 x por 3 em 3 

anos 
18% 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 
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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 

FF40 
Óxido de azoto 

(NOx) (expressos 
em NO2) 

500 mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 12 do 
Anexo I da Portaria 
n.º 190-B/2018 de 

2 de julho 

FF40 Aminas 5 mg/Nm3 
1 x 3 em 3 

anos 
18 % 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

Quadro 14 e 15 da 
Portaria n.º 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

FF41 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
20 mg/Nm3 2 x por ano 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Utilizar as normas ISO, 
as normas nacionais ou 

as normas 
internacionais que 

garantam a obtenção 
de dados de qualidade 
científica equivalente 

BREF SF 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera. 

Período de Exploração RAA 

2. Manter e comunicar um registo do número de horas de funcionamento da 
fonte FF7 e da fonte FF25 com um funcionamento por um período anual 
inferior a 500 horas, que evidencie o cumprimento do disposto na alínea f) 
do art.º 8º e n.º 6 do art.º 15º do Decreto-lei n.º 39/2018, de 11 de junho. 
A comunicação deve incluir informação sobre o período de funcionamento 
dos últimos 5 anos e o valor da média móvel. 
A frequência de monitorização quinquenal aplica-se se a média móvel nos 
últimos 5 anos for < 500 h. 

Período de Exploração RAA 

3. Próxima medição a realizar à FF7 e à FF25 em 2021 e as seguintes, pelo 
menos, 1 vez de 5 em 5 anos. 

Período de Exploração Autocontrolo; RAA 

4. Nas 2 próximas medições a realizar à FF25 devem ser monitorizados COV, 
dimetilamina e fenóis. 

Período de Exploração Autocontrolo; RAA 

5. Realizar a manutenção periódica de todos os equipamentos, incluindo os 
sistemas de tratamento de emissões gasosos (STEG). 
Evidenciar que foram cumpridos os planos de manutenção de cada 
equipamento, incluindo a seguinte informação, por equipamento de 
tratamento de fim-de-linha: 
 Plano de manutenção do equipamento que indique as 

ações/intervenções a realizar e periodicidade, atualizando-a sempre 
que necessário  (quando não for necessário atualizar indicar o ano de 
reporte da informação);  

Período de Exploração RAA 
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 indicação das operações/ intervenções / ensaios realizadas e respetivas 
datas e, se aplicável, os resultados obtidos. 

6. O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a comunicação dos resultados 
das monitorizações devem ser efetuados de acordo com o preconizado na 
Portaria n.º 221/2018, de 01 de agosto.  

Período de Exploração Autocontrolo; RAA 

7. De forma complementar ao conteúdo dos relatórios de autocontrolo, 
devem ser criados registos que incluam o detalhe possível sobre o modo de 
funcionamento do equipamento associado à FF aquando das medições, 
nomeadamente informação sobre a fase de fusão, carga ou descarga de 
material, características da MP e dos agentes adicionados (p.ex. para 
afinação da liga) e outras informações relevantes, que permitam interpretar 
os resultados obtidos. Esta informação deve vir detalhada por fonte no 
RAA. 

Período de Exploração RAA 

8. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração 
medidos (procedendo a uma comparação com os VLE), os caudais mássicos 
e a respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), incluindo a 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Período de Exploração RAA 

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

Período de Exploração RAA 

10. Para cada parâmetro a monitorizar abrangido pelo BREF SF: deve ser 
apresentada uma análise crítica quanto à variação dos resultados verificada, 
considerando o período dos últimos 2 anos (“ano de referência” + “ano de 
referência - 1”), em articulação com as evidências observadas nos registos 
quanto ao modo de funcionamento do equipamento associado à FF 
aquando das medições (ou outra informação disponível, identificando-a). 

Período de Exploração RAA 

11. Demonstrar o cumprimento do valor de emissão pontual de partículas para 
o ar com origem no processo de fusão de ferro, expresso em valor mássico 
específico, que deverá ser inferior a 0,2 kg partículas/ tonelada de ferro 
fundido, face ao preconizado no BREF SF, incluindo a metodologia seguida 
para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Período de Exploração RAA 

12. Para todas as fontes pontuais a efetuar 2 medições por ano civil, o intervalo 
mínimo é de 2 meses entre medições (vide quadro monitorização). 

Período de Exploração RAA 

13. Para as fontes pontuais com frequência de monitorização de 1 medição de 
3 em 3 anos, a monitorização deverá passar a 2x por ano se forem excedidos 
os respetivos limiares mássicos médios ou caso sejam alteradas as 
condições de funcionamento. 

Período de Exploração RAA 

14. A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a monitorização 
pontual, poderá ser alterada desde que cumpra os requisitos constantes no 
n.º 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, dando 
conhecimento à APA e à CCDR C. 
Esta condição não se aplica: 

 a parâmetros contemplados no BREF SF; 
 a FF equipadas com STEG. 

Período de Exploração RAA 

15. A frequência de monitorização dos parâmetros estabelecidos com base na 
condição de cumprimento "BREF SF", com exceção para as fontes FF4 e 
FF41, poderá passar para 1 medição por ano, desde que o caudal mássico 
de emissão seja inferior ao limiar mássico mínimo e se mantenham 
inalteradas as condições de funcionamento. 

Período de Exploração 

RAA: Indicação 
expressa da 
alteração da 

frequência de 
monitorização 

16. A frequência de monitorização dos parâmetros presentes na classe 4 das 
listas de substancias especificas, nomeadamente o fenol e a dimetalimina, 

Período de Exploração RAA 
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poderão passar a ser monitorizados 1 vez por ano, se o VLE tiver por base 
o BREF SF, ou 1 vez de 3 em 3 anos se tiver por base a Portaria n.º 190-
B/2018, desde que se verifique cumulativamente o seguinte: 

 a resina fenólica e a DMEA não tenham atribuídas ou não sejam 
acompanhadas das advertências de perigo H340, H350, H350i, 
H360D ou G360F de acordo com o Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, 16/12, e; 

 os caudais mássicos sejam consistentemente inferiores a 2000 
grama/hora. 

17. O período de amostragem para o parâmetro dioxinas e furanos deve ser de 
6 a 8 horas 

Período de Exploração Autocontrolo; RAA 

18. A frequência de monitorização das Dioxinas e Furanos poderá passar para 
1 medição de 2 em 2 anos, desde que os valores obtidos (em 2 medições) 
sejam consistentemente inferiores a 0,05 ng I-TEQ /Nm3 e se mantenham 
inalteradas as condições de funcionamento. Caso o resultado obtido numa 
medição exceda o valor mencionado a frequência deverá passar a 2x por 
ano. 

Período de Exploração RAA 

19. Apresentar documentação atualizada com os cálculos das alturas das 
chaminés existentes na instalação (e eventualmente novas chaminés a 
instalar) nos termos da legislação de forma a avaliar a sua adequabilidade à 
correta dispersão das emissões para o ar. 

Pedido de alteração ou 
pedido de TEAR 

Submissão do 
pedido de alteração 
do TUA no SILiAmb 

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

Período de Exploração RAA 

21. Apresentar calendarização para as ações previstas relativas à instalação de 
novos sistemas de despoeiramento e de melhoria dos existentes (com 
identificação das FF). 
Após substituição ou instalação de novos STEG a frequência de 
monitorização deverá passar a 2 vezes por ano nos casos aplicáveis. 

Período de Exploração RAA 

22. No período de adaptação (logo após publicação das conclusões MTD) e 
previamente à submissão de pedido de atualização do TUA, deverá o 
operador realizar as medições nos termos do documento sobre as 
conclusões MTD do BREF SF quanto aos períodos de amostragem, aos 
parâmetros, à frequência e aos métodos indicados, no sentido de avaliar a 
necessidade de adequação às novas exigências que permitem demonstrar 
o cumprimento com o BREF SF. 

Após publicação das 
conclusões MTD do 
BREF SF em revisão 

Pedido de 
atualização do TUA 
via SILiAmb / RAA 

23. Adaptar a instalação para cumprimento com os VEA que sejam 
estabelecidos no documento sobre as conclusões MTD do BREF SF e 
evidenciar que se encontram concluídas no prazo de 4 anos após a sua 
publicação. 

Após publicação das 
conclusões MTD do 
BREF SF em revisão 

Pedido de 
atualização do TUA 

via SILiAmb 

24. Apresentar evidências da selagem da FF19 com registo fotográfico. Até 31.12.2021 
e-mail: 

geral@ccdr-n.pt  
ippc@apambiente.pt 

25. Desmantelar a chaminé associada à FF23.  
Apresentar evidência do antes e depois. 

Até 28.02.2022 
e-mail: 

geral@ccdr-n.pt  
ippc@apambiente.pt  
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Ar – Emissões difusas 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

   

1. Reavaliação de todos os potenciais equipamentos/etapas de processo 
geradores de emissões difusas e avaliação/detalhada fundamentação técnica 
(em articulação com as disposições do BREF SF) quanto à necessidade, ou não, 
do seu confinamento para uma chaminé - particular atenção nas seguintes 
etapas: aquecimento dos moldes, regeneração de areias (apresentar detalhe nos 
termos do capitulo 4.5.8.1 do BREF SF). 
Relativamente às novas fontes a instalar, para onde serão encaminhadas as 
emissões difusas, caso aplicável, deverá o operador submeter um pedido de 
alteração na plataforma SILiAmb com vista a atualizar o plano de monitorização. 

Período de 
Exploração 

Comunicação à 
APA 

2. Apresentação de informação detalhada sobre o programa de controlo de 
emissões difusas e ou fugitivas. 

Período de 
Exploração 

RAA 

3. Adorar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragem. 

Período de 
Exploração 

- 

4. Avaliar se todas as etapas / processos cujas conclusões MTD do BREF SF 
preveem que as respetivas emissões devem ser recolhidas e encaminhadas se 
encontram já confinadas, devendo o operador promover o seu encapsulamento 
caso tal não se verifique num período inferior a 1 ano após publicação do 
documento sobre as conclusões MTD do BREF SF. 
A junção de efluentes que se apliquem VEA distintos ou sejam definidos VEA 
para parâmetros diferentes não se deve verificar, carecendo da construção de 
nova chaminé. 

Após publicação 
das conclusões 

MTD do BREF SF 
em revisão 

Pedido de 
atualização do 

TUA via SILiAmb 

 

Odores 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a odores 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

   

1. Assegurar, para as etapas do processo de onde possam resultar a libertação de 
odores desagradáveis, a boa ventilação e uma taxa de renovação de ar que 
garanta que a dispersão na atmosfera é realizada rapidamente e de forma 
eficiente. 

Período de 
Exploração 

RAA 

2. Identificar os vários produtos de revestimento utilizados na instalação, nas 
várias fases do processo produtivo, e incluir avaliação sobre a possibilidade de 
substituição destes produtos por produtos à base de água, incluindo quando 
viável calendarização para a sua substituição. 

Período de 
Exploração 

 
RAA 

3. Para a produção de machos pelo processo “cold-box” identificar os solventes 
utilizados e avaliar a possibilidade de utilizar solventes não aromáticos, como 
silicato de sódio, incluindo quando viável calendarização para a sua substituição. 

Período de 
Exploração 

RAA 
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Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada, 
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo 
geradores de emergência, Grupo eletrogéneo de socorro, etc.), p.ex. o consumo 
de Gás Natural para aquecimento dos equipamentos antes de receber o metal 
líquido; o consumo de Gás Natural nas Estufas de secagem dos machos, etc.  
Deverá ser indicada a forma de obtenção dos valores (estimativa – incluir 
pressupostos considerados; contadores, outros). 

Período de 
Exploração 

RAA 

2. Para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação, registar o consumo 
específico mensal e anual de energia - quantidade de energia 
consumida/quantidade de produto acabado. Deverá ser explicitada a forma de 
cálculo dos valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA 

3. Para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação, registar o consumo 
específico mensal e anual de energia - quantidade de energia consumida (KWh) 
por quantidade de metal fundido (t). Deverá ser explicitada a forma de cálculo 
dos valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA 

4. Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar 
os consumos de energia. 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Medidas/Condições a cumprir relativas a sistemas de arrefecimento 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. 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 

2. 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. 
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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 

1. Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água discriminando por 
captação e por utilizações (por etapas do processo industrial). 

Período de 
Exploração 

RAA 

2. Origem - captação: registar o consumo específico de água (eg. m3 de água 
consumida/quantidade de produto produzido), explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA 

3. Origem - captação: avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar 
os consumos de água 

Período de 
Exploração 

RAA 

4. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água de AC1 e AC2 (vide Anexo II). 

Período de 
Exploração 

RAA 

5. Registar o volume mensal/anual de águas recirculadas. 
Período de 
Exploração 

RAA 

 

Rejeição de águas residuais 

Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais 

Ponto de 
rejeição/amostragem 

Tipologia de efluente Tratamento Entidade Gestora Destino  

ED1 (coletor municipal) 
Doméstica e 

industrial 
ETAR (LT1) e ETARI 

(LT2) 
Águas da Região de Aveiro 

(AdRA) 
ETAR Norte das Águas 

do Centro Litoral 

EH1 (coletor pluvial que 
atravessa a instalação, onde 

se juntam águas pluviais 
oriundas de outras 
empresas e áreas 

circundantes, seguido de 
descarga no meio hídrico) 

Pluviais 
Bacia de retenção 

(LT3) 
- 

Vala do Bero, da Bacia 
Hidrográfica do Baixo 

Vouga 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. Registar os volumes mensais de águas resultantes da atividade industrial tratadas 
na ETARI (LT2), e das águas domésticas tratadas na ETAR (LT1), e dos volumes de 
águas descarregadas em coletor municipal (ponto de rejeição ED1) – de forma 
diferenciada. 

Período de 
Exploração 

RAA 

2. Registar as emissões específicas de águas residuais industriais geradas e tratadas 
mensal/anual – expresso em m3 de efluente produzido/quantidade de produto 
acabado e m3 de efluente produzido/quantidade por tonelada de metal fundido, 
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA 

3. Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais tratadas, nos termos 
da autorização da entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas 
residuais, que deve incluir: datas de amostragem, valores de concentração de 

Período de 
Exploração 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

poluentes medidos, carga poluente mensal/anual (ton/ano), procedimentos 
tomados de forma a assegurar a representatividade das medições efetuadas, 
métodos utilizados e metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados. 

4. Dar cumprimento às condições impostas no regulamento da Entidade Gestora, bem 
como à licença/autorização de descarga (vide Anexo III). 

Período de 
Exploração 

RAA 

5. Demonstrar o cumprimento das condições impostas no regulamento da Entidade 
Gestora, bem como da licença/autorização de descarga. 

Período de 
Exploração 

RAA 

6. Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga impostas à 
instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas 
residuais, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no RAA respetivo. 

Período de 
Exploração 

RAA 

7. Adotar todas as medidas necessárias para assegurar a não contaminação da rede 
de drenagem de águas pluviais com substâncias perigosas utilizadas no âmbito do 
processo produtivo desenvolvido, nomeadamente através da garantia de selagem 
de quaisquer vias comunicantes desta rede com o espaço interior da instalação. 

Período de 
Exploração 

- 

8. Realizar a monitorização das águas pluviais à saída da bacia de retenção hidráulica 
de forma a evidenciar que não ocorreu contaminação: trimestral para o parâmetro 
SST e semestral para os parâmetros hidrocarbonetos e ferro total. 

Período de 
Exploração 

RAA 

9. Apresentar relatório de monitorização das águas pluviais encaminhadas para a bacia 
de retenção hidráulica (400 m3), de forma a garantir que as águas pluviais não estão 
contaminadas com areias provenientes da unidade industrial e hidrocarbonetos 
resultantes da circulação de veículos.  
As águas pluviais recolhidas na instalação no estacionamento, zonas sociais e zonas 
asfaltadas da unidade industrial, bem como na circulação de camiões e 
empilhadores, passam por um processo de decantação de eventuais areias 
arrastadas pela chuva e é realizada a retenção das águas pluviais em caso de 
contaminação acidental (paragem das bombas) – ver condição 11 seguinte.  
Na bacia de retenção existem ainda filtros de absorção de hidrocarbonetos (LT3), 
para retenção de eventuais óleos provenientes da circulação dos veículos.  
As águas pluviais são posteriormente encaminhadas para a rede de águas pluviais 
no exterior (EH1 - meio recetor natural - Vala do Bero), sendo que a rejeição de 
águas pluviais não está sujeita a titulação. 

Período de 
Exploração 

RAA 

10. Informar se, aquando da recolha da amostra das águas pluviais, a bacia de retenção 
estava a receber água proveniente dos drenos do terreno para recolha das águas 
acima do nível freático e, se possível, apresentar estimativa da proporção das águas 
provenientes dos drenos face às águas pluviais das escorrências superficiais. 

Período de 
Exploração 

RAA 

11. Caso sejam identificadas contaminações das águas pluviais deverá o operador 
interromper imediatamente a descarga no meio e identificar as razões para a 
ocorrência implementado de imediato medidas corretivas adequadas, procedendo 
à comunicação de situação de emergência. 

Período de 
Exploração 

Comunicação de 
emergência 

12. Se for verificada alguma situação de incumprimento nas medições efetuadas devem 
ser de imediato adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser 
efetuada uma nova avaliação da conformidade em causa. 

Período de 
Exploração 

 

13. No período de adaptação e previamente à submissão de pedido de atualização do 
TUA, deverá o operador realizar medições nos termos do documento sobre as 
conclusões MTD do BREF SF quanto aos parâmetros, à frequência e aos métodos 
indicados, no sentido de avaliar a necessidade de adequação às novas exigências 
que permitem demonstrar o cumprimento com o BREF SF. 

Após publicação 
das conclusões 
MTD do BREF 
SF em revisão 

Pedido de 
atualização do 

TUA via SILiAmb / 
RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

As medições devem ser realizadas ao efluente industrial que tenha enquadramento 
no BREF pelo que poderá ser necessário avaliar qual o local adequado à recolha de 
amostras, as quais devem ser realizadas de acordo com o determinado no BREF SF. 

14. Adaptar a instalação para cumprimento com os VEA que sejam estabelecidos no 
documento sobre as conclusões MTD do BREF SF e evidenciar que se encontram 
concluídas no prazo de 4 anos após a sua publicação. 

Após publicação 
das conclusões 
MTD do BREF 
SF em revisão 

Pedido de 
atualização do 

TUA via SILiAmb 

 

Reutilização de águas residuais 

Medidas/Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. Registar o volume mensal e anual de: 
 águas tratadas na ETARI que são reutilizadas na instalação; 
 águas recirculadas do sistema de arrefecimento (m3/mês), purgas e 

reposições; 
 purgas do sistema de arrefecimento que são reutilizadas na instalação; 

incluindo informação sobre a atividade/ processo onde são consumidas e 
respetivas quantidades. 
Apresentar sempre que possível a explicitação da forma de determinação dos 
valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA 

2. Registar os períodos em que não foi possível a reutilização total de águas residuais 
industriais tratadas e outras, com indicação das razões, indicando os respetivos 
volumes. 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Resíduos 

Resíduos gerados na atividade 

Caraterização dos resíduos produzidos no estabelecimento (1/2) 

Código do parque de armazenamento Área total (m2) 
Área coberta 

(m2) 
Área impermeabilizada 

(m2) 
Sistema de 
Drenagem 

Volume da bacia de 
retenção (m3) 

Códigos LER 

PA1 97 97 97 Não 
Sim 

(29 m3)  

Óleos: 
13 02 05* 
13 01 10* 
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Código do parque de armazenamento Área total (m2) 
Área coberta 

(m2) 
Área impermeabilizada 

(m2) 
Sistema de 
Drenagem 

Volume da bacia de 
retenção (m3) 

Códigos LER 

PA2 279 279 279 Não 
Sim  

(2,6 m3) 

Resíduos 
perigosos 
13 08 99* 
13 05 08* 
08 01 13* 
10 09 13* 
15 02 02* 
15 01 10* 
09 01 01* 
09 01 04* 
20 01 33* 
20 01 21* 
16 02 13* 
16 05 06* 
16 10 01* 

PA3 176 176 176 Não Não 

Machos de 
fundição não 

vazados (10 09 
06) 

10 02 13* 
15 01 05 
20 03 01 

PA4 39 0 39 Não Não 
borrachas 
07 02 99 

PA5 54 0 54 Não Não 
madeiras 
15 01 03 

PA6 254 0 254 Não Não 

Resíduos de 
fundição 
10 09 08 
10 09 06 
10 09 03 
16 11 04 
12 01 21 
10 09 99 
12 01 01 
17 01 07 

PA7 46 0 46 Não Não 

Machos e moldes 
de fundição 

vazados (10 09 
08) 

PA8 20 0 20 Não Não 
Finos de 

despoeiramento 
10 09 12 

PA9 102 0 102 Não Não 
Metais 

16 01 17 
20 01 40 

PA10 36 0 36 Não Não 

Lamas ETARI 19 
08 14 Finos 

despoeiramento 
12 01 02 

PA11 Silo de 10 m3 para armazenamento de finos de despoeiramento de acabamentos 12 01 02 

PA12 Silo de 20 m3 para armazenamento de areias de machos Desativado 

PA13 Silos de 50 m3 para armazenamento de areias de fundição usada 10 09 08 
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Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

2. Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos gerados/quantidade de produto produzido). 

Período de 
Exploração 

RAA 

3. Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos gerados/quantidade de produto acabado/conforme). 

Período de 
Exploração 

RAA 

4. Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação gerado/perdas 
de processos e encaminhados enquanto resíduo, se necessário. 

Período de 
Exploração 

RAA 

5. 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 

6. Deverá garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento temporário 
de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na instalação, não 
podendo em situação alguma, existir resíduos não acondicionados e fora dos 
parques identificados para o efeito. 

Período de 
Exploração 

RAA 

7. Todo e qualquer resíduos produzido e/ou existente na instalação (espaços 
interiores e exteriores) deve ser recolhido, identificado, separado, acondicionado 
e encaminhado para o destino final, adequado à sua tipologia. 

Período de 
Exploração 

RAA 

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

RAA 

9. Garantir que, em nenhum momento, se encontram armazenados no PA1 e no 
PA2 volumes de resíduos líquidos (não incluindo lamas) que ultrapassem a 
capacidade da respetiva bacia de retenção. 

Período de 
Exploração 

Quando 
solicitado 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. Realizar um estudo de avaliação de ruído, devendo manter os locais de medições 
selecionados no estudo acústico de 2011 e apresentar o respetivo relatório de 
ensaio, incluindo as conclusões obtidas. 

Até 28.02.2022 RAA 

2. Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à 
implementação de medidas de minimização deverá ser apresentado um plano 
com a calendarização das ações a implementar. Após implementação das medidas 
de minimização deverá efetuar nova caracterização de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

Até 31.08.2022 RAA 

3. Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: 
ocorrerem alterações na instalação que possam ter interferência direta com os 
níveis sonoros anteriormente existentes como, por exemplo, o aumento de 
equipamentos com emissões sonoras para o exterior e/ou aumento do número 
de horas de funcionamento de equipamentos e/ou alteração da sua disposição, 
que façam prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis). 

Período de 
Exploração 

 
RAA 
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DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 
Tipo de desativação 

Total, Parcial, Outro, etc. 

 

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

da instalação 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Elaborar e submeter o plano de desativação 
total ou parcial da instalação para 
aprovação. 

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da 
instalação (com 6 meses de 

antecedência). 

Plano de desativação total ou 
parcial 

2. Elaborar e submeter o relatório final de 
conclusão do plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação 

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o plano 

previamente aprovado 

Relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou 

parcial 

 

OBRIGAÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

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

Relatório Ambiental Anual (RAA) 
- O relatório integra o previsto 
no art.º 14 do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto 

(descrito ao longo deste TUA) e 
devendo ser sujeito a validação 

prévia, por verificador 
qualificado, nos termos do 

previsto no art.º 17º do mesmo 
diploma 

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb 

Até 30 de junho de cada ano, reportando-
se às condições do ano anterior. 

RAA a remeter em 2022 com as 
condições impostas neste TUA. 

APA 

Avaliação sobre a necessidade de 
elaboração de Relatório de base 

Formato digital até 10 MB 
ou através de plataforma 
online de transferência de 

ficheiros para o email 
ippc@apambiente.pt. 

 
Diretrizes da Comissão 

Europeia respeitantes aos 

Até 28.02.2022 APA 
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Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade 

relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 

06.05.2014 

Registo Europeu de Emissões e 
Transferências de Poluentes 

(PRTR) 

Formulário único (PRTR) 
PRTR a submeter anualmente em data a 

definir 
APA 

Emissões Ar 

SILiAmb Emissões Ar / 

Formato de Envio 

Autocontrolo Emissões 

Monitorização pontual: comunicação até 
45 dias seguidos contados a partir da 

data da realização da monitorização. O 
conteúdo dos relatórios de autocontrolo 

e a comunicação dos resultados das 
monitorizações devem ser efetuados de 
acordo com a Portaria n.º 221/2018, de 

01/08. Até à operacionalização da 
plataforma eletrónica única de 

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

deve ser seguido o procedimento 
transitório publicado no portal da APA 

CCDR–C 

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos - MIRR 

SILiAmb No período definido pela APA APA 

Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) 

Formato digital ou 
qualquer via disponível 
que se mostre eficiente 

Comunicação no prazo máximo de 48 
horas após a ocorrência; Relatório num 

prazo de 15 dias após a ocorrência. 

APA, EC 

Situações de incumprimento de 
condições do TUA 

Formato digital ou 
qualquer via disponível 
que se mostre eficiente 

Comunicação no prazo máximo de 48 
horas após a ocorrência; Relatório num 

prazo de 15 dias após a ocorrência. 

EC, APA/CCDR-C 

Plano de Desativação total ou 
parcial 

Formato digital ou 
qualquer via disponível 
que se mostre eficiente 

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial das atividades - 

com 6 meses de antecedência. 

APA, via EC 

Relatório Final de Conclusão do 
Plano de Desativação total ou 

parcial 

Formato digital ou 
qualquer vida disponível 
que se mostre eficiente. 

Aquando da conclusão da desativação de 
acordo com o plano previamente 

aprovado. 

APA 

Plano de Gestão de Solventes  
Formato de acordo com as 
diretrizes da CCDR Centro 

PGS a remeter até 30 de abril do ano 
seguinte  

CCDR-C (cópia à 
APA, anexa ao 

RAA) 
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ANEXOS 

 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo I.pdf Sistematização MTD sectorial (BREF SF)  PCIP 

Anexo II.pdf TURH Captação AC1 e AC2 PCIP 

Anexo III.pdf 
Autorização de descarga águas residuais domésticas da Entidade 

Gestora 
PCIP 

Anexo IV.pdf Lista de Abreviaturas PCIP 

 



Funfrap - Fundição Portuguesa, S.A.

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
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação 

(mês.ano)

1 Sim
Armazéns específicos para produtos químicos (com retenção e ventilação), silos de armazenagem para sólidos, 
reservatórios licenciados 

2 Sim
Armazém para produtos químicos específicos produção, armazém para óleos (manutenção); armazém para garrafas 
de gases; Silos para armazenamento de substâncias específicas. Zonas de armazenamento para sucata de 
desmantelamento, zonas específicas (boxes) para a sucata matéria-prima.

3 Sim Boxes da fusão em local coberto
Impermeabilização das boxes da fusão 
(2017-2022)

Dez.2022

4 Sim Reciclagem de gitos

5 Sim
Vários parques de resíduos. Resíduos perigosos armazenados em local próprio com rede de drenagem para 
depósito de forma a recolher eventuais derrames.

6 Sim
Embalagens retornáveis de DMEA, tintas Macharia (rheotec). Reutilização de embalagens de MPPS noutras 
actividades da empresa desde que existe compatibilidade (ex. bidões de 60l de tinta(pasta)de machos reutilizados 
como contentores de resíduos (ecopontos), big-bag's reutilizados na recolha de resíduos)

7 Sim Modelos de simulação utilizados nos Métodos, desenvolvimento produto/processo

8 Sim Aquecimento das colheres de vazamento. Existência de instrução para vazamento de metal nas colheres

9 Sim
Sistemas de tratamento de efluentes via seca. De acordo com o histórico de monitorizações, o valor de emissão de 
PTS ronda em média, 10mg/m3. No entanto, está prevista a instalação de novos sistemas de despoeiramento 
(redução de emissões difusas) e de melhorias nos existentes. 

5-20mg/m3
Geralmente, a média de valores de emissão 
medidos situa-se nos 10mg/m3

5-20mg/m3. De acordo com PDA 2016-
2021

Dez.2021

Não aplicável Actividade não existente na empresa

10 Não aplicável Actividade não existente na empresa

11 Não aplicável Actividade não existente na empresa

12 Não aplicável Actividade não existente na empresa

Não aplicável Actividade não existente na empresa

13 Sim

Selecção, manutenção e encapsulamento de equipamentos, quando tecnico-economicamente possivel. Ex: 
colocação de paineis de insonorização nos despoeiramentos via húmida; colocados silenciadores nas bombas 
exteriores, insonorização compressores. Estudo de modelização do ruído 2011. Elaborado plano de redução de 
ruído de acordo com os resultados do estudo.

Plano de melhoria continua do ruido 
interno e externo, por recurso a 
substituição e sobretudo 
encapsulamento da fonte. De acordo 
com PDA 2016-2021

Dez.2021

14 Sim Quando tecnico-economicamente possivel. P.ex: OMD, Linha Carter Cilndro…

15 Sim Instalação de portões automáticos (ex. portão automático na saída da preparação de areias)

16 Sim
Rede de águas residuais pluviais, rede de água residuais industriais e rede de águas residuais domésticas 
separadas

17 Sim Existência de uma bacia de retenção, com absorventes de HC

18 Sim Reutilização da água tratada na Etari nos despoeiramentos via húmida, reutilização da água das purgas

19 Sim Separador de hidrocarbonetos zona de lavagem oficina, estação de tratamento de efluentes líquidos

20 Sim Produtos armazenados no interior de contentores (ex. escórias de colheres, escórias de fornos, refractários).

21 Não Limitação da emissão difusas por recurso a equipamento de aspiração das secções de moldação e abate.

22 Sim As estradas são limpas regularmente com recurso a equipamentos (como aspiração).

23 Sim Orientações internas para manter as portas fechadas.

24 Sim
As limpezas diárias são asseguradas por empresa subcontratada. A limpeza dos postos de trabalho é desenvolvida 
pelos próprios operadores.

25 Sim Rede de esgotos devidamente identificada e catalogada, Reservatórios identifcados. Inspecções regulares

Sim

26 Sim Tampa dos fornos com sistema de aspiração

27 Sim Instrução para manter tampas fechadas

28 Não aplicável Sistemas de aspiração localizados

Gestão e controlo de possíveis emissões difusas para a água.

É MTD a minimização de emissões fugitivas (que podem decorrer do encaminhamento incompleto de gases de exaustão de fontes confinadas)  por optimização da 
captura e tratamento, tendo em consideração os valores de emissão associados estabelecidos nas Secções 5.2 e 5.3. Para esta optimização uma ou mais das 
seguintes medidas são utilizadas, dando preferência à recolha dos fumos tão próximo da fonte quanto possível:

A melhor adaptação dos sistemas de aspiração à boca do forno durante a sua abertura para vazamento, nomeadamente através da adopção de técnicas/sistemas 
mais eficientes - recolha dos fumos tão próximo quanto possível da fonte.

O reforço dos sistemas de encerramento (campânulas de forno) de modo a minimizar a perda de emissões para a atmosfera.

Instalação de sistemas de captação (aspiração) de emissões ao nível do tecto da instalação, o que, no entanto, só deverá ser utilizado como último recurso dado o 
elevado consumo energético associado.

Redução das emissões difusas

É MTD a minimização de emissões fugitivas decorrentes de diversas fontes não confinadas do processo, utilizando uma combinação das medidas apresentadas de 

seguida:
[As emissões envolvem principalmente perdas associadas a operações de transferência e armazenamento, bem como a derrames, e são discutidas na Secção 4.5.1.1; técnicas adicionais de armazenamento 

são detalhadas no BREF “Emissions from storage” (emissões resultantes do armazenamento)]

Evitar o armazenamento em pilhas no exterior ou a descoberto, quando tal não for possível, recorrer a técnicas de contenção de pilhas materiais, através, por 
exemplo, da adição de adição de aglomerantes, sprays ou através da construção de protecções contra o vento.

Limpeza sob vácuo das secções de moldação e vazamento em fundições de moldação em areia, de acordo com o descrito na Secção 4.5.1.1.

Manter estradas e rodas limpas

Manter as portas exteriores fechadas

Realização de limpezas periódicas

A utilização de medidas adicionais, como descrito na Secção 4.10, em função das condições locais.

Águas residuais

Assegurar a separação de efluentes de natureza diferente em termos de composição e carga poluente.

Utilização de sistema de drenagem de águas de escorrência superficial associado a sistemas de tratamento para remoção de óleos, previamente à descarga em 
águas superficiais, como descrito na Secção 4.6.4.

Maximização da reciclagem de água no processo industrial, bem como do uso de águas residuais tratadas (ver Secção 4.6.1).

Tratamento das águas residuais das operações de decapagem ou outras operações com efluentes líquidos, recorrendo aos métodos apresentados nas secções 4.6.2 
e 4.6.3 (interceptores de óleo, filtração ou sedimentação).

A utilização de combustíveis limpos (i.e., gás natural ou combustíveis com baixo teor em enxofre) em fornos de tratamento térmico ( ver Secção 4.5.11.1).

A operação automática dos fornos e o controlo dos sistemas de queima e aquecimento (ver Secção 4.5.11.1).

A captura e exaustão dos gases provenientes dos fornos de tratamento térmico.

Redução das emissões de ruído.

Adopção de um plano de redução do ruído, com medidas de carácter geral e específico de actuação na fonte.

A utilização de sistemas de encapsulamento das operações unitárias altamente ruidosas, tais como o abate/desmoldação.

Utilização de recipientes reutilizáveis ou recicláveis  (ver Secção 4.1.7).

Recurso a modelos de simulação  e procedimentos de gestão apropriados à optimização da redução de desperdícios (optimização da recuperação de metal no 
processo industrial) - optimização do rendimento em metal (ver Secção 4.4.1) e otimização de fluxos de materiais.

Aplicação de boas práticas para a transferência de metal em fusão, nomeadamente no que diz respeito à colher de vazamento ou panelas de fundição

Acabamentos: corte de gitos, grenalhagem e rebarbagem

No respeitante ao corte por abrasão, à granalhagem e à rebarbagem, é MTD a recolha e o tratamento dos gases de exaustão por via húmida ou seca - VEA para 

Partículas  -  5 - 20 mg/Nm3
. As técnicas para recolha e tratamento de gases de exaustão são descritas nas secções 4.5.10.1 e 4.5.10.2.

Tratamento Térmico

Gestão de fluxos de materiais (minimização de consumo de matérias-primas e maximização da recuperação de materiais reduzindo ao máximo a quantidade de 

resíduos produzidos)

Aplicação de métodos de armazenamento e manuseamento de sólidos, líquidos e gases, conforme discutido no BREF EFS “Emissions from storage” (relativo às 
emissões da armazenagem).

Efectuar o armazenamento separado de vários materiais (ver Secção 4.1.2) de modo a prevenir a sua deterioração e a ocorrência de acidentes (ver Secção 4.1.3).

Proceder ao armazenamento dos desperdícios de modo a conservarem um grau de qualidade que permita a sua reutilização no processo, bem como evitar a 
contaminação ambiental como descrito na Secção 4.1.2. Em particular, é considerado MTD a impermeabilização das áreas de armazenamento de refugo que devem 
adicionalmente ser munidas de rede de drenagem e sistemas de tratamento de efluentes. A existência de cobertura (telhados) pode substituir a necessidade de 
impermeabilização - armazenagem de sucata numa superfície impermeabilizada, com sistema de drenagem e recolha.

Reciclagem interna de sucata metálica (gitos), sob as condições descritas nas Secções 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6.

Armazenamento separativo dos diversos resíduos, de forma a permitir reutilização, reciclagem e eliminação

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 06.04.2018

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1 MTD genéricas (para a indústria de fundição)



Funfrap - Fundição Portuguesa, S.A.

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
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação 

(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 06.04.2018

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

29 Sim ISO 14001:2015. Empresa certificada pela SGS. Cerficado válido até 30 de Agosto 2021.

30 Sim
Nos processos de desmantelamento são avaliados os riscos e impactes ambientais e adoptadas os procedimentos 
necessários para controlar e minimizar os mesmos.

31 Sim
Novos projectos sujeitos a avaliação prévia pelo Serviço de Ambiente, existência de plano de manutenção das 
infraestruturas e equipamentos.

Não aplicável Não existe este tipo de Forno

32 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

33 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

34 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

35 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

36 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

37 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

38 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

39 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

40 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

41 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

42 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

43 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

44 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

Não aplicável Não existe este tipo de Forno

45 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

46 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

47 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

48 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

49 Não aplicável Não existe este tipo de FornoUtilizar as partículas do filtro de mangas no forno de arco eléctrico 

Fusão de ferro e aço em forno de indução

Recolher e reciclar fragmentos de coque

Fusão de aço e ferro em forno de arco elétrico

Aplicar controlo de processo fiáveis e eficientes de modo a encurtar o tempo de fusão e tratamento.

Realizar a prática de escória em espuma.

Capturar os gases de escape da fundição aplicando uma das técnicas indicadas na secção 4.5.3.1.

Arrefecer os gases resultantes da operação e recolhê-los utilizando um filtro de mangas.
Os valores emissão associados a esta MTD são:

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;

 - Nox: 10 - 50 mg/Nm3;

 - CO: 200 mg/Nm3.

Aplicar pós-combustão na cúpula da combustão a frio, se os gases de escape puderem queimar de forma autónoma e permitindo recuperar o calor para uso interno. 
Para a combustão a quente, utilizar uma câmara de combustão em separado, e recuperar o calor para aquecimento do jacto e ar e outros usos internos.

Avaliar a possibilidade da utilização do calor residual para manter os os fornos em configuração duplex e implementar recuperação de calor se aplicável

Prevenir e minimizar as emissões de dioxinas e furanos a um nível abaixo de 0,1 ngTEQ/Nm3, utilizando uma combinação de medidas indicadas na secção 4.5.1.4.

Utilizar um sistema de wet scrubber  na fundição de escória básica 

Minimizar a formação de escória aplicando uma ou mais das medidas de processamento descritas na secção 4.9.3

Pré-tratar as escórias de modo a permitir a sua reutilização externa 

Realizar a operação dividida (2 filas de tuyères) para cúpulas de jacto a frio

Enriquecer o ar com oxigénio de forma contínua ou intermitente, com níveis de oxigénio entre 22 - 25% (isto é, entre 1 a 4% de enriquecimento)

Minimizar os períodos de não operção nas cúpulas de jacto a quente, utilizando um fluxo contínuo ou realizando campanhas longas. Devem ser consideradas 
operações duplex dependendo dos requisitos da linha de moldagem e fundição.

Aplicar boas práticas de medição.

Utilizar coque com propriedades conhecidas e de qualidade controlada.

Limpar os gases de escape do forno, arrefecimento e despoeiramento subsequentemente através de uma combinação das técnicas descritas na secção 4.5.2.1. Para 
o despoeiramento utilização de um filtro de mangas ou de um scrubber. Os valores de emissão associados a esta MTD são:

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;
 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;
 Fluxo a quente

 - CO: 20 - 1000 mg/Mm3;

 - SO2: 20 - 100 mg/Mm3:

 - NOx: 10 - 200 mg/Mm3;

Fluxo a Frio

 - SO2: 100 - 400mg/Nm3;

NOx: 20 - 70 mg/Nm3;

COVNM: 10 - 20 mg/Nm3;
Sem utilização de coque:

 - NOx: 160 - 400 mg/Nm3.

É MTD a implementação e adesão a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que inclua, em função das circunstâncias específicas, as seguintes características (ver 
Secção 4.12):

- definição de uma política ambiental para a instalação
- planeamento e estabelecimento dos procedimentos necessários
- implementação de procedimentos, com particular atenção para: estrutura e responsabilidade; formação, sensibilização e competência; comunicação; envolvimento 
dos trabalhadores; documentação; controlo do processo eficiente; programa de manutenção; preparação e resposta a emergências; salvaguarda da conformidade 
com a legislação ambiental.
- verificação do desempenho e tomada de acções correctivas, com particular atenção para: monitorização e medição (ver também o BREF relativo à monitorização de 
emissões); acções correctivas e preventivas; manutenção de registos; auditoria interna independente (quando praticável) a fim de determinar se o sistema de gestão 
ambiental está em conformidade com as disposições previstas e se foi devidamente implementado e mantido.
- Revisão pela administração.

Desmantelamento

Aplicação de todas as medidas necessárias para evitar a poluição decorrente do desmantelamento das instalações. Estas medidas são descritas na Secção 4.11 (as 
medidas em causa devem abranger, pelo menos, as seguintes componentes processuais: tanques, reservatórios, tubagens, isolamentos, lagoas e aterros) e incluem:

- minimização de riscos e custos através de um projecto cuidado durante a fase inicial de projecto
- desenvolvimento e implementação de um programa de beneficiação das instalações existentes
- desenvolvimento e manutenção de um plano de encerramento para instalações novas e existentes.

Minimização de riscos na fase de projecto, aplicação de um programa de manutenção e beneficiação das instalações existentes, bem como a elaboração e aplicação 
de um plano de encerramento, para instalações novas e existentes (atenção a tanques, reservatórios, tubagens, isolamentos, lagoas e aterros).

5.2 MTD para Fusão de metais ferrosos.

Forno de cúpula para fusão de ferro

Sistema de Gestão Ambiental
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

50 Sim Critérios de admissibilidade da sucata definidos e inspecção visual na recepção  da sucata

51 Sim Transporte de sucata com auxílio de meios mecânicos e carga realizada por vibrante directamente "boca" do forno.

52 Sim Fornos de potência média (4MW) e  frequência média (250hz).

53 Sim Efectuado estudo e verificado não exsistir viabiliidade técnica-económica devido ao lay-out actualmente existente

54 Sim Aspiração na Tampa dos fornos e fechados.

55 Sim
Valores de emissão OK. Valores de PTS abaixo do limite inferior de VLE (<5mg/m3). Última medição efectuada - 
PTS =1,9mg/m3.Para os PCDD/PCDF, os valores de emissão são muito inferiores ao VLE. Últimas medições  
2,7x10^-9 ng/m3.

56 Sim Valor obtido 2018 - 0,01kg/ton ferro fundido

Não aplicável Não existe este tipo de Forno

57 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

58 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

59 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

60 Não aplicável Não existe este tipo de Forno

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

61 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

62 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

63 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

64 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

65 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

66 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

67 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

68 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

69 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

70 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

71 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividadeFusão de alumínio em forno de cuba

Fusão de alumínio em forno rotativo

Implementar medidas para otimizar o rendimento do forno como é indicado na secção 4.2.4.1

Recolher os gases de processo junto à saída do forno e evacuá-los através de uma chaminé. Os valores emissão associados a esta MTD são:

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.

Fusão de alumínio e cobre em forno de fornalha

Recolher os gases de processo e evacuá-los através de uma chaminé. Os valores de emissão associados à MTD são:

 - SO2: 15 mg/Nm3;

 - NOx: 50 mg/Nm3;

 - CO: 5 mg/Nm3;

 - COT: 5 mg/Nm3.

Capturar emissões difusas e visíveis de acordo com as MTD aplicáveis às mesmas e aplicar uma cobertura como é indicado na secção 4.5.6.1

5.3 MTD para Fusão de metais não-ferrosos.

Fusão de alumínio, cobre, chumbo e zinco em forno de indução

Adotar medidas de boa prática para o carregamento e operação como é indicado na secção 4.2.3.1

Utilizar potências de média frequência e na instalação de novos fornos regular os fornos de frequência de rede para frequência média

Avaliar a possibilidade da recuperação do calor residual e implementar um sistema de recuperação de calor se aplicável

Minimizar as emissões e se for necessário, recolher os gases de processomaximizando a sua recolha durante todo o ciclo da operação, e aplicar um processo de 
despoeiramento.
Os valores de emissão associados à MTD são:

 - Cloro: 3  mg/Nm3.

Forno de cuba (shaft)

 - SO2: 30 – 50 mg/Nm3;

 - NOx: 120 mg/Nm3;

 - CO: 150 mg/Nm3;

 - COV: 100 – 150 mg/Nm3;

Recolher os gases de processo junto à saída do forno, aplicando pós combustão, arrefecendo utilizando um permutador de calor e depois aplicar despoeiramento a 
seco, tendo em conta os seguintes valores de emisão associados às MTD:

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;

 - SO2: 70 -130 mg/Nm3;

 - NOx: 50 -205 mg/Nm3;

 - CO: 20 - 30 mg/Nm3.

Prevenir e minimizar as emissões de dioxinas e furanos a um nível abaixo de 0,1 ngTEQ/Nm3, utilizando uma combinação de medidas indicadas na secção 4.5.1.4. 

Tratamento de metais ferrosos

Recolha de gases de exaustão dos gases de exaustão dos convertidores AOD através de uma cobertura, bem como na recolha e tratamento dos gases provenientes 
da nodularização, por recurso a filtro de mangas – na produção de ferro nodular é MTD a selecção da técnica de nodularização sem emissão de gases ou a captura 
dos gases de MgO, recorrendo a sistemas de extracção adequados.

Aproveitamento das poeiras de MgO para reciclagem.

Submeter a um processo de despoeiramento os gases de exaustão usando um filtro de mangas e fazer com que seja possível reciclar a poeira. Os valores emissão 
associados a esta MTD são:

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.

Minimização das perdas de emissões gasosas do forno durante o seu funcionamento, por recurso a sistemas de enclausuramento e maximização da recolha das 
emissões que não se podem evitar – utilização de campânula ou, para cada forno, extracção à boca ou extracção na cobertura

Uso de sistemas de tratamento a seco. Os valores emissão associados a esta MTD são:
 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;
 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.

Manutenção das emissões em níveis inferiores a 0,2 kg/ton de metal fundido.

Fusão de ferroem forno rotativo

Implementar medidas para otimizar o rendimento do forno como é indicado na secção 4.2.4.1

Utilizar um queimador de gás.

Fusão de sucata limpa, evitando matérias-primas contaminadas e peças sujas com areia.

Uso de boas práticas no que se refere às operações de carga e funcionamento do forno, com o descrito na secção 4.2.3.1.

Funcionamento do forno a potência média, sobretudo no que se refere aos fornos principais, se houver mais do que um.

Avaliação das soluções de reaproveitamento energético (recuperação do calor residual, sistema de recolha de calor)
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

72 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

73 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

74 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

75 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

76 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

77 Não aplicável Não é desenvolvida esta actividade

78 Sim
Enclausuramento de equipamentos e aspirações. Recolha de finos e incorporação no sistema a partir de 2011 - ver 
com a produção/manutençao qual a taxa de recuperação

79 Sim
Aplicação de regeneração primária de areias verdes com machos incompatíveis. Taxa de regeneração média de 
90% (dentro do VEA da MTD)

A implementar um sistema de 
regeneração da areia de fundição 
usada.

Dez.2021

80 Sim
Controlo da qualidade da areia,moldes, taxas de adição,manutenção e limpeza .Não com recurso  a processos 
automáticos de controlo.

1.0 – 1.8 % de Resina 1,40%

81 Sim
Vários equipamentos dispõem de armazenamento electrónico dos parâmetros a serem usados consoante as 
referência das peças (ex. máquinas de machos, granalhadora de pinça e de esteira…)

82 Sim Aspirações em todas as máquinas de machos ligadas ao Lavador químico

83 Sim Todos os revestimentos utilizados nos machos são base água.

84 Não aplicável Não são utilizados revestimentos base álcool nos machos

85 Sim VEA <= 5mg/m3 (monitorizações pontuais). O resultado das últimas medições foi 0,03 mg/m3.

86 Não aplicável Volume total não permite viabilidade económica.

87 Não aplicável Neste momento, por motivos técnicos do processo esta técnica não é aplicável.

88 Não
Em curso 2 projectos: um que irá permitir regenerar a areia de fundição usada de forma a que possa ser 
reintroduzida no processo de macharia, o outro permitirá reutilizar parte dos machos sucatados.

Implementação de um sistema de 
regeneração de areias e um sistema de 
reutilização de machos sucatados no 
processo 

Dez.2021

89 Sim Tunel de arrefecimento enclausurado e existência de aspiração no vazamento (mezger)

90 Sim
3 sistemas de despoeiramento via húmida (1 fonte fixa - FF3 - média 2018 - 10mg/m3).
Estufas - valores de emissão inferiores a 0,5 mg/m3 

Não aplicável Não existe este processo na empresa

Não aplicável Não existe este processo na empresa

91 Não aplicável Não existe este processo na empresa

92 Não aplicável Não existe este processo na empresa

Minimização do consumo de agentes de desmoldação e água para fundição injectada, utilizando uma ou mais das medidas discutidas na Secção 4.3.5.1. Isto previne 
a formação de gotículas. Caso as medidas de prevenção não permitam que sejam atingidos os seguintes valores de emissão associados às MTD relativos a 
substâncias orgânicas: 

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;

 - Misturas de hidrocarbonetos, medidas em C: 5 - 10 mg/Nm3.
utilizar o confinamento e a precipitação electrostática, como discutido na Secção 4.5.8.7.

Recolha das águas associadas às escorrências para um circuito de águas residuais para posterior tratamento.

Minimizar a quantidade de areia a ser eliminada, adotando uma estratégia de regeneração e / ou reutilização de areia quimicamente ligada.

Vazamento, arrefecimento e agitação

Incluir linhas de vazamento e arrefecimento e providenciar extração, para linhas de vazamento em série.

Incluir equipamento de agitação e tratar os gases de exaustão utilizando despoeiramento húmido ou seco como é indicado na secção 4.5.9.3. Os valores de emissão 
associados às MTD são:

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;
Macharia

 - Aminas: 5 mg/Nm3;
Unidades de regeneração

 - SO2; 120 mg/Nm3;

 - NOx 150 mg/Nm3.

5.5 Fundição em moldação permanente.

Preparação de moldações permanentes "HPDC" (high-pressure die-casting")

Capturar os gases de exaustão da área onde os núcleos são preparados, manipulados e mantidos antes do envio.

Utilizar revestimentos à base de água e substituir os revestimentos à base de álcool para moldes de revestimento refratário e de núcleos, na produção de fundições 
médias e grandes. O uso de revestimentos à base de álcool é MTD:
 - para moldes e núcleos grandes ou complexos;
 - para areias de vidro de água;
 - para a fundição de magnésio;
 - na produção de aço de manganês com revestimento MgO.

Na utilização de revestimentos à base de álcool, é MTD fornecer evacuação no suporte de revestimento, usando coberturas móveis ou fixas, observando que nos 
processo de fundição  a aplicação de moldagem do piso não é viável.

Tratar os gases de exaustão para preparação de núcleos em secção fria, utilizando um dos métodos indicados na secção 4.5.8.4. A emissão de amina pode ser 

mantido abaixo dos 5 mg/Nm3.

Recuperar a amina proveniente da exaustão da depuração de licor em secção fria, desde que o volume total permita uma operação económica.

Utilizar solventes aromáticos ou vegetais (isto é, não aromáticos). Ambos os métodos constituem uma MTD 

Moldagem em areia verde

Enclausuramento de todas as unidades de preparação de areias dentro da instalação (crivo vibratório, despoeirador da areia, arrefecimento e operações de mistura), 
tendo por base os VEA. As poeiras recolhidas nas operações de abate das moldações e doseamento de aditivos deverão ser incorporadas no sistema de preparação 
de areias até 50% do valor recolhido.

Aplicação de regeneração primária, tal como definida na secção 4.8.2.. A quantidade de areia nova adicionada dependerá da quantidade de machos utilizada e da 
sua compatibilidade. Para mono-sistemas a areia verde, taxa de regeneração (massa de areia regenerada/ massa total de areia) de cerca de 98% (areia simples) ou 
de 90-94% (areia verde com machos incompatíveis) estão associadas ao uso de MTDs.

Moldagem de areia ligada quimicamente

Minimização do consumo de ligantes e de resinas, tal como definida na secção 4.3.3.1.

Para a produção em sérieonde estejam envolvidas mudanças frequentes nos parâmetreos de produção e onde ocorram altos níveis de produção, a MTD consiste na 
aplicação de armazenamento eletrónico dos parâmetros de produção 

Desgaseificação e a limpeza do alumínio

Utilização de uma unidade de bombagem móvel ou fixa com gás Ar/Cl2 ou N2/Cl2 

Fusão de magnésio

Utilizar SO2
 como gás de cobertura ou substituir SF6 por SO2. Aplicável a instalações que produzem anualmente 500 ou mais toneladas.

Para pequenas fundições, utilizar SO2 como gás de cobertura ou tomar medidas para minimizar as emissões e o consumo de SF6. Em casos em que é utilizado SF6, o 
valor de emissão associado à MTD é <0,9 kg/ton fundida para moldagem de areia e <1,5 kg/ton para moldagem sob pressão.

5.4 MTD para Fundição em moldagem perdida.

Permitir a eficiente recolha e exaustão dos gases. Os  valores de emissão associados às MTD são:

- SO2: 30 – 50 mg/Nm3;

 - NOx: 120 mg/Nm3;

 - CO: 150 mg/Nm3;

 - COV: 100 – 150 mg/Nm3.

Fusão de aluminío em forno de telhado radiante

Seguir as MTD aplicáveis às emissões difusas indicadas na secção 5.1 e aplicar uma cobertura sobre as condições mencionadas na secção 4.5.6.1

Fusão e retenção de alumínio, cobre, chumbo e zinco em fornos de crisol

Seguir as MTD aplicáveis às emissões difusas indicadas na seção 5.1 e aplicar uma cobertura sobre as condições mencionadas na secção 4.5.6.1
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93 Não aplicável Não existe este processo na empresa

Não aplicável Não existe este processo na empresa

94 Não aplicável Não existe este processo na empresa

95 Não aplicável Não existe este processo na empresa

Recolha das águas associadas às fugas de sistemas hidráulicos para um circuito de águas residuais para posterior tratamento, por recurso a separador de 
hidrocarbonetos, bem como utilizando destilação, evaporação sob vácuo ou degradação biológica tal como discutido na Secção 4.6.6.

Preparação de areias ligadas quimicamente

Encapsulamento da unidade de remoção de machos e despoeiramento dos gases de exaustão, por via húmida ou seca, como discutido na Secção 4.5.9.3, tendo em 
conta os seguintes valores de emissão associado às MTD:

 - Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;

 - Misturas de hidrocarbonetos, medidas em C: 5 - 10 mg/Nm3.

Caso seja possível, as MTD incluem o envio da areia para reciclagem.
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Utilização n.º: A004904.2020.RH4A

Início: 2020/03/27

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00096576

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501197885

Nome/Denominação Social* Funfrap-Fundição Portuguesa,SA

Idioma Português

Morada* Lugar da Junqueira Apartado 3 ___ ___

Localidade* Cacia

Código Postal 3801-652

Concelho* Aveiro

Telefones 234301700

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Captação de Águas subterrâneas Furo 1B-AC1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Funfrap

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Baixo Vouga / Aveiro / Cacia

Longitude -8.615733

Latitude 40.674302

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0547 :: Ria Aveiro-WB2

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTO2 :: CRETÁCICO DE AVEIRO

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

Medíocre

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotary com circulação directa
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Profundidade (m) 180.0

Diâmetro máximo (mm) 375.0

Profundidade do sistema de extração (m) 140.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 12.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 200.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 20.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 16.700

Volume máximo anual (m3) 60000.0

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

18000

Nº horas/dia em extração 18

Nº dias/mês em extração 26

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 1.2500

Área atual a regar (ha) 0.2100

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 1.2500

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Desferrização

Outras origens de água para rega Outra

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Gota a gota

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fundição de Ferro Fundido

CAE Principal 24510 : Fundição de ferro fundido

CAE Secundária 29320 : Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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.

Outras Condições

1ª O presente Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) anula e substitui o TURH emitido com o código 850/2011.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para as finalidades identificadas neste Título, no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª 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.

4ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

5ª Caso venha a surgir conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, cujas captações já existam localizadas a uma distância
inferior a 100 metros, bem como de eventual interferência com captações de abastecimento público, a utilização desta captação será
condicionada aos resultados de um estudo hidrogeológico, com realização de ensaio de caudal, cuja realização ficará a cargo do
utilizador.
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 18000 (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: 450.10.02.02.005442.2018.RH4A

Utilização n.º: A004900.2020.RH4A

Início: 2020/03/27

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00096576

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501197885

Nome/Denominação Social* Funfrap-Fundição Portuguesa,SA

Idioma Português

Morada* Lugar da Junqueira Apartado 3 ___ ___

Localidade* Cacia

Código Postal 3801-652

Concelho* Aveiro

Telefones 234301700

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Captação de Águas Subterrâneas Furo 2A-C2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Funfrap

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Baixo Vouga / Aveiro / Cacia

Longitude -8.614047

Latitude 40.675048

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0547 :: Ria Aveiro-WB2

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTO2 :: CRETÁCICO DE AVEIRO

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

Medíocre

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotary com circulação directa
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Profundidade (m) 120.0

Diâmetro máximo (mm) 375.0

Profundidade do sistema de extração (m) 50.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 200.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 20.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 11.000

Volume máximo anual (m3) 60000.0

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

18000

Nº horas/dia em extração 18

Nº dias/mês em extração 26

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 1.2500

Área atual a regar (ha) 0.2100

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 1.2500

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Desferrização por injecção de ar comprimido (remoção de ferro por oxidação
seguida de filtração).

Outras origens de água para rega Outra

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Gota a gota

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fundição de ferro fundido

CAE Principal 24510 : Fundição de ferro fundido

CAE Secundária 29320 : Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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.

Outras Condições

1ª O presente Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) anula e substitui o TURH emitido com o código 852/2011

2ª A captação será exclusivamente utilizada para as finalidades identificadas neste Título, no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª 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.

4ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

5ª Caso venha a surgir conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, cujas captações já existam localizadas a uma distância
inferior a 100 metros, bem como de eventual interferência com captações de abastecimento público, a utilização desta captação será
condicionada aos resultados de um estudo hidrogeológico, com realização de ensaio de caudal, cuja realização ficará a cargo do
utilizador.
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 18000 (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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Lista de Abreviaturas 

APA, I.P. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

BREF EFS Documento de Referência aplicável às Emissões Resultantes do Armazenamento 

BREF ENE Documento de Referência aplicável à Eficiência Energética 

BREF ICS Documento de Referência aplicável aos Sistemas de Arrefecimento Industrial 

BREF SF Documento de Referência aplicável às Forjas e Fundições 

CCDR Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 

Cd Soma do cádmio e dos compostos de cádmio, expressa em Cd 

CEN Comité Europeu de Normalização 

Cl- Compostos inorgânicos clorados, expressos em Cl- 

CM Câmara Municipal 

CO Monóxido de Carbono 

COV Compostos orgânicos voláteis, definidos no artigo 3. o , n. o 45, da Diretiva 2010/75/UE 

Cr Soma do crómio e dos compostos de crómio, expressa em Cr 

DL Decreto-Lei 

DMEA Dimetilamina 

EC Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica 

ETARI Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais 

GN Gás natural 

HCl Ácido clorídrico 

Hg Soma do mercúrio e dos compostos de mercúrio, expressa em Hg 

IGAMAOT Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

ISO Organização Internacional de Normalização 

JOUE Jornal Oficial da União Europeia 

LER Lista Europeia de Resíduos 

Metais I Cádmio (Cd), mercúrio (Hg), tálio (Tl), ou o somatório dos poluentes presentes no efluente 

Metais II Arsénio (As), níquel (Ni), selénio (Se), telúrio (Te) ou o somatório destes poluentes presentes 
no efluente 

Metais III Platina (Pt), vanádio (V), chumbo (Pb), crómio (Cr), cobre (Cu), antimónio (Sb), estanho (Sn), 
manganês (Mn), paládio (Pd), zinco (Zn) ou o somatório destes poluentes presentes no efluente 

MIRR Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

MP Matérias-primas 

MTD Melhores Técnicas Disponíveis 

Ni Soma do níquel e dos compostos de níquel, expressa em Ni. 

NOx / NO2 Soma do monóxido de azoto (NO) e do dióxido de azoto (NO2), expressa em NO2 

O2 Oxigénio 

PA Parque de armazenamento de resíduos 

Pb Soma do chumbo e dos compostos de chumbo, expressa em Pb 

PCIP Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PRTR Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

PTS Partículas Totais em Suspensão 

RAA Relatório Ambiental Anual 
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REF ROM Monitorização das emissões para a atmosfera e para a água provenientes das instalações 
abrangidas pela Diretiva Emissões Industriais 

REI Regime das Emissões Industriais 

RH Recursos Hídricos 

Se Soma do selénio e dos compostos de selénio, expressa em Se 

SGA Sistema de Gestão Ambiental 

SILiAmb Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SO2 Dióxido de enxofre 

STEG Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas 

Tl Soma do telúrio e dos compostos de telúrio, expressa em Tl 

TUA Título Único Ambiental 

TURH Título de Utilização de Recursos Hídricos 

VEA Valor de Emissão Associado 

VLE Valor Limite de Emissão 

Zn Soma do zinco e dos compostos de zinco, expressa em Zn 

 


