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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 TUA000002426062019A 
 

 REQUERENTE Carldora - Cofragens, Andaimes e Escoramentos, S.A. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500436100 
 

 ESTABELECIMENTO Carldora - Cofragens, Andaimes e Escoramentos, S.A.. 
 

 LOCALIZAÇÃO Eira Velha, Colmeias, Leiria 
 

 CAE 25610 – Tratamento e revestimento de metais  

 

CONTEÚDOS TUA 

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

 

Nuno Lacasta 

  

ENQUADRAMENTO DESATIVAÇÃO/ ENCERRAMENTO
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CONDIÇÕES PRÉVIASAO LICENCIAMENTO ANEXOS

EXPLORAÇÃO
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ENQUADRAMENTO 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de 

enquadramento 
Data de 
emissão 

Data de 
validade 

Prorrogação 
da validade Eficácia 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria 2.6 – 
Tratamento de 
superfície de 
metais ou matérias 
plásticas que 
utilizem um 
processo 
eletrolítico ou 
químico 
Capacidade 
Instalada:  
57 m3 

2019-08-14 2027-08-14 - Não 
Favorável 

Condicionado 
APA 

 

 

 
LOCALIZAÇÃO 

Confrontações 

 Norte Caminho Publico e Herdeiros de Amador Pinto 
 

 Sul Herdeiros José Solipa, António Jesus e Estrada Municipal 
 

 Este Caminho Público 
 

 Oeste Manuel Gaspar, Manuel Silva e Serventia Particular 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta 
(m2) 

  4660 

 

 Área coberta (m2)   3914 
 

 Área total (m2) 10032 
 

 

Localização 

 Localização Zona industrial  
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EXPLORAÇÃO 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra 
a Licença Ambiental (LA) n.º 268/0.0/2009, de 27 de janeiro e 
aditamentos 

- - 

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). 

Período de Exploração RAA 

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 

Registar os procedimentos adotados para as operações de 
manutenção e limpeza dos equipamentos, nomeadamente os 
que integram os processos produtivos, com indicação de 
data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento 
dado às substâncias geradas (matérias-primas, produtos, 
efluentes líquidos, resíduos, etc.). 

Período de Exploração RAA 

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos 
sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de 
emissões existentes na instalação, com indicação de data(s) ou 
período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado às 
substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível 
de eficiência elevado e assegurando os respetivos períodos de 
indisponibilidade ao tempo mínimo possível. 

Período de Exploração RAA 

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações 
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente ou 
incumprimento das condições do TUA. 

Período de Exploração RAA 

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

Período de Exploração RAA 

 

Medidas/ Condições específicas a cumprir 
  

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

Ponto de situação do grau de implementação das MTD 
previstas no BREF sectorial (vide Anexo - MTD BREF STM), e 
documentos transversais aplicáveis (nomeadamente BREF 

Período de Exploração RAA 
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ENE, BREF EFS e REF ROM) e/ou das medidas técnicas 

equivalentes; apresentar evidências da manutenção da 

adequada implementação das referidas técnicas. 

Reavaliação de necessidade de apresentação do Relatório de 
Base no caso de existirem novas substâncias na instalação 
(matérias-primas, subsidiárias, combustíveis e/ou outras) cuja 
utilização e/ou manuseamento, envolva e/ou provoque a 
libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo em 
conta a possibilidade de poluição do solo e das águas 
subterrâneas no local da instalação. 

Período de Exploração 
Documento de reavaliação 
do Relatório de Base (RB) 

 

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 

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 

Solventes 
orgânicos 

Efetuar o registo do consumo mensal 
/anual de solventes orgânicos, 
distinguindo as suas utilizações, por 

atividade desenvolvida.  
Calcular a capacidade instalada em 
termos de abrangência pelo setor 6.7 do 
anexo I do Diploma REI e comparar com o 
limiar definido 

Período de Exploração RAA 

 

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 
Acabado/ 
Produzido 

Registo do volume de produção mensal/anual 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/identifica

ção da fonte 
atribuído pela 

CCDR 

Identificação das 
unidades contribuintes 

para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 

Método de 
tratamento/redu
ção - descrição 

STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro  

FF1 11504 
Caldeira e Extração 

da Linha de Zincagem 
0,09 Gasóleo     
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FF2 9442 
Exaustão 1 da 
Cabine de Pintura 

  
Filtros de 

cartão 
86,00 Todos  

FF3 9443 
Exaustão 2 da 
Cabine de Pintura 

  
Filtros de 

cartão 
86,00 Todos  

FF4 – 
excluída 
do 
âmbito 
do DL 
39/2018
, de 
11/06 

10817 
Queimador 1 da 
Cabine de Pintura 
(esquerdo) 

0,17 Gás Propano     

FF5 – 
excluída 
do 
âmbito 
do DL 
39/2018, 
de 11/06 

10818 
Queimador 2 da 
Cabine de Pintura 
(direito) 

0,17 Gás Propano     

 

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 
Óxidos de Azoto 
(NOx/NO2) 

500 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

VEA BREF STM 

FF1 Amoníaco (NH3) 10 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

VEA BREF STM 

FF1 
Partículas totais 
em suspensão 
(PTS) 

30 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

VEA BREF STM 

FF1 
Dióxido de 
enxofre (SO2) 

10 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

VEA BREF STM 

FF1 

Compostos 
Inorgânicos 
Clorados 
(expressos em 
Cl-) 

30 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

VEA BREF STM. 

FF1 Crómio total (Cr) 0,2 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

VEA BREF STM 

FF1 
Ni e seus 
compostos (Ni) 

0,1 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 

VEA BREF STM 
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nacionais, ou 
internacionais 

FF1 Metais III 10 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria 190-B /2018, de 2 
de julho 

FF2 

Compostos 
orgânicos 
voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total 

200 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria 190-B /2018, de 2 
de julho 

FF2 
Partículas totais 
em suspensão 
(PTS) 

150 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria 190-B /2018, de 2 
de julho 

FF3 

Compostos 
orgânicos 
voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total 

200 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria 190-B /2018, de 2 
de julho 

FF3 
Partículas totais 
em suspensão 
(PTS) 

150 mg/m3 
Uma vez de 3 
em 3 anos 

Sem teor de 
O2 de 
referência 

Normas ISO, 
as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

Quadro 13 do Anexo II da 
Portaria 190-B /2018, de 2 
de julho 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do cumprimento 

Realizar a manutenção periódica de todos os equipamentos  
Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

Para as fontes pontuais FF1 a FF3, a ultrapassagem dos limiares 
mássicos mínimos para qualquer um dos parâmetros monitorizados, 
conduzirá à necessidade do operador passar a efetuar monitorização 
desses parâmetros duas vezes em cada ano civil, com intervalo 
mínimo de dois meses entre as medições. Essa alteração deverá ser 
comunicada à APA. 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Emissões difusas 
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Medidas/Condições a cumprir relativamente às emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

Reavaliação de todos os potenciais equipamentos /etapas de processo 
geradores de emissões difusas, e avaliação detalhada e 
fundamentação técnica quanto necessidade, ou não, do seu 
confinamento para uma chaminé 

Período de 
Exploração 

1º RAA após emissão 
do TUA 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia 
utilizada evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas 
de processo onde é utilizada (incluindo geradores de emergência se 
aplicável) 

Período de 
Exploração 

RAA 

Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia 
consumida/quantidade de produto acabado) 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Recursos Hídricos 

 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual de água 
discriminando, quando possível, por utilizações (processo 
industrial, lavagens e consumo doméstico) 

Período de 
Exploração 

RAA 

Origem - rede pública: registar o consumo específico de água 
utilizada no processo industrial por produto acabado (expresso 
em m3 de água consumida / tonelada de produto acabado), 
explicitando a forma de determinação dos valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Origem - rede pública: Avaliar medidas tomadas e resultados 
alcançados para otimizar os consumos de água 

Período de 
Exploração 

RAA 

Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água por 
captação e discriminando, quando possível, por utilizações 
(processo industrial, lavagens, rega) 

Período de 
Exploração 

RAA 

Origem - captação: registar o consumo específico de água 
utilizada no processo industrial por produto acabado (expresso 
em m3 de água consumida / tonelada de produto acabado), 

Período de 
Exploração 

RAA 
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explicitando a forma de determinação dos valores apresentados. 

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas 
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos (vide Anexos) 

Período de 
Exploração 

RAA 

Origem - captação: Avaliar medidas tomadas e resultados 
alcançados para otimizar os consumos de água 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Rejeição de águas residuais 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

Registar os volumes mensais/anuais de efluente descarregado e das 
leituras do respetivo medidor de caudal. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Registar os valores de concentração medidos (mg/l) e a respetiva 
carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo – kg/ano); 

Período de 
Exploração 

RAA 

Registar as emissões específicas de águas residuais industriais 
descarregadas mensal/anual expressas em m3 de efluente/tonelada 
de produto acabado e em kg de poluente/tonelada de produto 
acabado), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os 
valores apresentados 

Período de 
Exploração 

RAA 

Dar cumprimento à decisão de Recursos Hídricos (vide Anexos) ou 
outras que venham a ser emitidas para a instalação durante a 
validade deste TUA. 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Resíduos 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

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 

- 

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

Período de 
Exploração 

- 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

- 

 

Ruído 
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Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

Incluir relatório síntese sobre os resultados obtidos na avaliação de 
ruído ambiental realizada, incluindo as conclusões obtidas. 

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

 

 
DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 

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

da instalação 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

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  

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 
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Comunicações a efetuar à Administração 

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

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) 

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb  

RAA a remeter até 30 
de abril do ano 
seguinte. 

APA 

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 relatórios de base 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014 

De acordo com o 
parecer da APA a 
emitir quanto ao 
Relatório de 
Avaliação de 
Necessidade de 
Relatório de Base 

APA 

Emissões Ar 
SILiAmb Emissões Ar /Formato de 
Envio Autocontrolo Emissões 

O conteúdo dos 
relatórios de 
autocontrolo e a 
comunicação dos 
resultados das 
monitorizações 
devem ser efetuados 
de acordo com o 
preconizado na 
Portaria 
n.º221/2018, de 01 
de agosto. 

APA 

Mapa Integrado de Registo 
de Resíduos - MIRR 

SILiAmb 

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

APA 

Registo Europeu de 
Emissões e Transferências 
de Poluentes (PRTR) 

Formulário Único (PRTR) Em data a definir 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 IGAMAOT 
CCDR 

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 e envio de 
um relatório no prazo 
máximo de 15 dias  

APA, CCDR, EC 

Plano de Desativação 
total ou parcial  

Formato digital ou através de 
Plataforma online de transferência 
de ficheiros para o email: 

Aquando da previsão 
da cessação 

APA 

mailto:ippc@apambiente.pt


 

 

 

 
 DATA  14-08-2019 

 

 PÁG. 11/11 
 

 

ippc@apambiente.pt definitiva total ou 
parcial das atividades 

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

Formato digital ou através de 
Plataforma online de transferência 
de ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt 

Aquando da 
conclusão da 
desativação de 
acordo com o plano 
aprovado  

APA 

 

 
ANEXOS 

Anexos 

Anexo Descrição  

Anexo 1  

MTD BREF STM 

MTD BREF ENE 

MTD BREF EFS 

 

Anexo 2 
TURH - Captação  

TURH - Rejeição de Águas Residuais  
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