
 

 LICENÇA AMBIENTAL 

         LA nº 311/1.0/2017 
 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é 

concedida a Licença Ambiental ao operador 

LACOVIANA – TRATAMENTOS E LACAGENS DE ALUMÍNIO DE VIANA, LDA. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 092 076, para a instalação 

LACOVIANA – TRATAMENTOS E LACAGENS DE ALUMÍNIO DE VIANA, LDA. 

sita em Zona Industrial de Neiva, na freguesia de S. Romão do Neiva e concelho de Viana do 

Castelo, para o exercício da atividade de 

 

tratamento e revestimento de metais 
 

incluída na categoria 2.6 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, e 

classificada com a CAERev.3 n.º 25610 (Tratamento e revestimento de metais) e de acordo com 

as condições fixadas no presente documento. 

 

Esta licença substitui a Licença Ambiental n.º 311/2009, de 09 de julho. 

  

A presente licença é válida até 10 de outubro de 2025 
 

 

 

 

Amadora, 10 de outubro de 2017 

 

 

 

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

 

 

 

Nuno Lacasta 

 
 
 
 
 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
311 1 0 2017 

 

Página 2 de 41 
 

 
ÍNDICE 

1. PREÂMBULO .............................................................................................................. 3 

1.1 – Identificação e Localização da Instalação ................................................................................................................. 3 
1.1.1 – Identificação .............................................................................................................. 3 
1.1.2 – Localização da instalação ........................................................................................ 4 

1.2 – Atividades da instalação e Processo Produtivo ......................................................................................................... 4 
1.2.1 – Atividades ................................................................................................................. 4 

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos .................................................................................................................. 4 
1.4 - Período de Validade .................................................................................................................................................. 4 

2 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE EXPLORAÇÃO............................................................. 5 

2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades .............................................................................................................................. 5 
2.1.1 – Matérias-primas e produtos ................................................................................................................................... 5 
2.1.2 – Águas de abastecimento ....................................................................................................................................... 5 

2.1.2.1 – Abastecimento e captações .............................................................................. 5 
2.1.3 – Energia .................................................................................................................................................................. 6 
2.2 – Emissões .................................................................................................................................................................. 6 

2.2.1 – Emissões para o ar ................................................................................................... 6 
2.2.1.1 – Pontos de Emissão ........................................................................................... 6 
2.2.1.2 – Monitorização .................................................................................................... 7 
2.2.1.3 – Emissões Difusas .............................................................................................. 9 
2.2.1.4 – Tratamento ........................................................................................................ 9 

2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais ................................................................ 9 
2.2.2.1 – Tratamento ........................................................................................................ 9 
2.2.2.2 – Pontos de Emissão ......................................................................................... 10 
2.2.2.3 Monitorização ..................................................................................................... 11 

2.2.3 – Ruído .................................................................................................................. 11 
2.3 – Resíduos e Monitorização ...................................................................................................................................... 12 

2.3.1 – Armazenamento temporário ................................................................................... 12 
2.3.2 – Transporte .............................................................................................................. 13 
2.3.3 – Controlo .................................................................................................................. 14 

3 – MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR ......................................................... 14 

3.1 – MTD implementadas............................................................................................................................................... 14 
3.2 – Medidas a implementar .......................................................................................................................................... 29 

4 – PREVENÇÃO E CONTROLO DE ACIDENTES/GESTÃO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ..... 29 

5 – GESTÃO DE INFORMAÇÃO/REGISTOS, DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO ......................... 30 

6 – RELATÓRIOS .......................................................................................................... 31 

6.1 – Relatório de Base ................................................................................................................................................... 31 
6.2 – Relatório Ambiental Anual ...................................................................................................................................... 31 
6.3 – E-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes .............................................................. 34 

7 – ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESATIVAÇÃO DEFINITIVA ............................ 34 

Abreviaturas ........................................................................................................................ 35 
ANEXO I – Exploração da atividade industrial ................................................................................................................. 36 
ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das emissões para o ar ............................... 40 
ANEXO III – Licenças de Utilização de Recursos Hídricos .............................................................................................. 41 

 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
311 1 0 2017 

 

Página 3 de 41 
 

1. PREÂMBULO 

A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, que 
estabelece o Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e ao Controlo Integrados da Poluição 
(REI), para a instalação Lacoviana – Tratamentos e Lacagens de Alumínios de Viana, Lda., com atividade de 
tratamento de superfícies que utilizem um processo eletrolítico ou químico para a capacidade instalada 
licenciada de 444,5 m3.  

A emissão desta Licença Ambiental da instalação decorre do processo de renovação da LA n.º 311/2009, de 
09 de julho., ao abrigo do artigo 21.º do REI, sendo a presente licença emitida para a instalação no seu todo 
e substituindo anterior Licença Ambiental emitida para a instalação. 

A instalação deverá ser explorada e mantida de acordo com as condições estabelecidas nesta LA. 

Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença o operador deve atuar de 
acordo com o descrito no ponto 4. 

O relatório periódico a elaborar pelo operador (ver ponto 6), nomeadamente o Relatório Ambiental Anual 
(RAA), constitui um mecanismo de acompanhamento da presente Licença Ambiental. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou iniciada sem a 
prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC) respetiva - IAPMEI,I.P. – Agência para a Competitividade e 
Inovação e analisada por parte da APA,I.P., ao abrigo do Artigo 19.º do REI. 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será integrada na 
licença da atividade a emitir pela EC e não substitui outras licenças emitidas pelas autoridades competentes, 
nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e a Autoridade de 
Região Hidrográfica (APA-ARH) competente em razão da área da instalação. 

Esta LA será ajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da poluição, sempre 
que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) entenda por necessário. É conveniente que o operador 
consulte regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento dos vários aspetos 
relacionados com este assunto. 

O ponto 1 do anexo I apresenta uma descrição sumária do processo. 

O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE), fixados na presente LA, cujo 
grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares ambientais em vigor. 
Caso venham a ser estabelecidos, através da legislação nacional ou europeia, VLE mais restritivos que os 
agora definidos, deverá ser garantida a adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos legalmente 
previstos, sobrepondo-se esses VLE aos atualmente definidos. 

1.1 – Identificação e Localização da Instalação 

1.1.1 – Identificação 

  Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Lacoviana – Tratamentos e Lacagens de Alumínios de Viana, Lda 

Instalação Lacoviana – Tratamentos e Lacagens de Alumínios de Viana, Lda 

NIPC 502 092 076 

Morada 
Lote n.º 2 – Zona Industrial do Neiva (II Fase) 
4935 – 232 S. Romão do Neiva – Viana do Castelo 

 
  

http://www.apambiente.pt/
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1.1.2 – Localização da instalação 

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas Geográficas N 41º 38' 11.76'' 
W 08º 46' 7,32'' 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Áreas 
(m2) 

Área total 9127 

Área coberta 6040,7 

Área impermeabilizada não 
coberta 3086,3 

 
Área não impermeabilizada e 
não coberta 0 

1.2 – Atividades da instalação e Processo Produtivo 

1.2.1 – Atividades 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação 

CAErev. 3 Designação CAE 
Categoria 

PCIP Capacidade Instalada  

25610  Tratamento e revestimento de 
metais 

2.6 444,5 m3 

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos 

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação 

Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de Maio 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos  

Autoridade competente: 

APA,I.P - ARHN 

Integrada no Anexo III desta LA 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 
de julho, relativo às condições 
nacionais para cumprimento do 
Regulamento (CE) n.º 166/2006, 
de 18 de janeiro, relativo à 
criação de um Registo Europeu 
de Emissões e Transferência de 
Poluentes e Resíduos (Diploma 
PRTR) 

Registo PRTR Categoria 2f) 

Em matéria de legislação ambiental, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de outros 
diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das respetivas áreas de 
aplicação específicas. 

Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, sempre que aplicável e 
necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente LA. 

1.4 - Período de Validade 

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 08 anos, exceto se ocorrer, durante o seu prazo de 
vigência, alguma das situações previstas no Artigo 22.º no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (REI), 
na sua atual redação, que motive a sua caducidade. 

O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da atual Licença 
Ambiental, seguindo os procedimentos legalmente previstos no Artigo 21º do REI. 
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2 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE EXPLORAÇÃO 

A instalação deve ser operada de forma a serem aplicadas todas as regras de boas práticas e medidas de 
minimização das emissões durante as fases de arranque e paragens, bem como no que se refere a emissões 
difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação. 

As matérias-primas e/ou subsidiárias, produtos e resíduos deverão ser armazenados nas zonas destinadas 
ao efeito dentro da própria instalação, de acordo com o definido nos pontos 2.1.1 e 2.3.1 desta licença, 
devendo igualmente ser acauteladas as adequadas condições de armazenamento. 

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado o previsto no 
ponto 4 da licença (Prevenção e controlo de acidentes/ Gestão de situações de emergência). 

2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 – Matérias-primas e produtos 

Dado algumas das matérias-primas ou subsidiárias utilizadas na instalação serem classificadas como 
perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, deverá o operador tomar em consideração a 
necessidade de garantir que em matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de Dados de Segurança as 
matérias-primas ou subsidiárias perigosas utilizadas cumprem os requisitos definidos pela referida 
legislação, acautelando esses aspetos junto dos respetivos fornecedores, sempre que necessário. 

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas ou subsidiárias utilizadas, 
nomeadamente nos processos de tratamento de superfície (uso de solventes orgânicos ou processos 
químicos/eletrolíticos), que possa apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir 
para o ar ou para a água, como por exemplo a alteração da composição dos banhos de tratamento ou das 
tintas, vernizes ou solventes de limpeza utilizados, terá de ser comunicada à APA.  

2.1.2 – Águas de abastecimento 

2.1.2.1 – Abastecimento e captações 

A água de abastecimento para o processo industrial é proveniente de 2 captações subterrâneas (AC1 e AC2). 
A água para consumo humano é proveniente da rede pública. 

Quadro 5 – Pontos de captação de água 

Código Tipo Finalidade Autorização 

AC1 Captação 
Subterrânea 

Atividade 
Industrial 

Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º A007888.2017.RH1 

AC2 Captação 
Subterrânea 

Atividade 
Industrial 

Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º A016514.2013.RH1 

São autorizadas a captações de água referidas no Quadro 5 de acordo com as condições expressas nas 
respetivas Licenças incluídas no anexo III desta LA, devendo o operador cumprir com as condições aí 
estabelecidas. 

Previamente à caducidade das referidas Licenças (artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, 
na sua atual redação), o operador deverá solicitar à autoridade competente a renovação das mesmas. 

Um relatório síntese com o consumo mensal de água das captações e consumo específico mensal de água 
por produto acabado (em m3 de água consumida/tonelada de produto acabado ou em m3 de água 
consumida/m2 de superfície tratada) deve ser incluído no RAA. 

Caso haja alguma alteração ao regime de exploração da captação deverá a mesma ser comunicada à 
APA,I.P. - ARH. 

Na eventualidade de ser necessária alguma alteração ou a realização de captações de água adicionais, 
deverá o operador proceder ao seu licenciamento, junto da autoridade competente, obrigando-se ainda a 
comunicar previamente à EC a proposta de alteração de exploração da instalação, nos termos do artigo 19º 
do diploma REI. 
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2.1.3 – Energia 

Quadro 6 - Consumos de Energia 

Tipo de 
combustível 

Consumo anual Consumo anual 
em Tep (1) 

Destino/Utilização 

Energia Elétrica 3870057 kWh 832,062 - 

Gás Natural  279,165 ton 300,661 Equipamentos 
combustão 

(1) Tep – Toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de 
energia foram utilizados os fatores de conversão constantes do Despacho 
17313/2008, publicado no D.R. n.º 122, II Série, de 2008.06.26 

O consumo médio global de energia em 2016 estima-se em cerca de 1133 tep/ano pelo que a instalação se 
encontra abrangida pelo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), regulado pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de Abril, devendo dar 
cumprimento ao mesmo. 

Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA.  

2.2 – Emissões 

O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado nesta licença e 
especificações constantes nos pontos seguintes. Todas as análises referentes ao controlo das emissões 
devem preferencialmente ser efetuadas por laboratórios acreditados.  

O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e de 
monitorização.  

O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a monitorização reflita com 
precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos programas de calibração e de manutenção. 
 
2.2.1 – Emissões para o ar 

2.2.1.1 – Pontos de Emissão 

Segundo os elementos do processo de licenciamento instruído, as emissões pontuais de poluentes para a 
atmosfera geradas na instalação encontram-se associadas às fontes de emissão identificadas no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Caracterização das fontes de emissão pontual 

Código 
Fonte 

Unidades 
Contribuintes 

Potência 
Térmica 
instalada 

(kWth) 

Regime 
de 

emissão 
Combustível 

Altura acima 
do nível do 

solo 
(metros)(1) 

FF1 
Secagem – Queimador 

da 
Tina Secante 

245 Contínuo Gás Natural 10 

FF2 

Secagem – Queimador 
da 

Estufa (forno de 
polimerização) 

550 Contínuo Gás Natural 10 

FF3 Secagem – Exaustão à 
entrada da estufa 

Junção das fontes FF3 e FF5 numa só fonte em 2016, a 
FF10 

FF4 Secagem – Exaustão 
no interior da estufa Equipamento desativado em 2015 

FF5 
Secagem – Exaustão à 

saída da estufa 
Junção das fontes FF3 e FF5 numa só fonte em 2016, a 

FF10 
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Código 
Fonte 

Unidades 
Contribuintes 

Potência 
Térmica 
instalada 

(kWth) 

Regime 
de 

emissão 
Combustível 

Altura acima 
do nível do 

solo 
(metros)(1) 

FF6 Caldeira da 
Anodização 

735 Contínuo Gás Natural 13,5 

FF7 
Aquec. – Queimador 

da Colmatagem 1 
(Tina nº 27) 

800 Contínuo Gás Natural 12  

FF8 
Aquec. – Queimador 

da Colmatagem 2 
(Tina nº 28) 

800 Contínuo Gás Natural 12  

FF9 

Aspiração global da 
Anodização (Lavador 
de gases - banhos de 

acetinagem e 
decapagem) 

- Contínuo - 13 

FF10 Exaustão Entrada e 
Saída da Estufa 

- Contínuo - 10 

(1) Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o 
solo, considerando como piso de referência o rés-do-chão. 

 

No que se refere à altura das chaminés de todas as fontes pontuais, considera-se que apresentam uma altura 
adequada à correta dispersão dos efluentes. 

As chaminés da instalação deverão dar cumprimento às normas relativas à construção de chaminés de 
acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 32º do Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

Em cada chaminé a secção de amostragem da chaminé deverá apresentar pontos de amostragem com 
orifício normalizado, de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167 (2007), ou norma 
equivalente, relativas às condições a cumprir na “Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou 
condutas circulares de eixo vertical”. Em eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação desta 
Norma, e tendo por base proposta fundamentada do operador, poderão ser aprovadas secções de 
amostragem alternativas, em aditamento a esta LA. Nesse sentido, se aplicável, deverá o operador 
apresentar os fundamentos considerados relevantes e respetivos elementos técnicos complementares de 
análise. 

2.2.1.2 – Monitorização 

O controlo da emissão de gases deverá ser efetuado de acordo com o especificado nos quadros que se 
apresentam de seguida, não devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os valores limite de emissão 
(VLE) aí mencionados. 

 

Quadro 8 – Condições de monitorização associadas às fontes pontuais 

Código 
Fonte 

Unidades 
Contribuintes Parâmetro VLE 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização(2) 

FF1 (1) 

Secagem – Queimador 
da 

Tina Secante 
 

Monóxido de carbono 
(CO) (3) 

- 

Uma vez de 3 em 3 
anos   

Óxidos de Azoto (NOx) 
expressos em NO2 

300 

Composto Orgânicos, 
expressos em carbono 

total (COV) 
200 

FF2 (1) 

Secagem – Queimador 
da 

Estufa (forno de 
polimerização) 

Monóxido de carbono 
(CO) (3) 

- 

Uma vez de 3 em 3 
anos 

Óxidos de Azoto (NOx) 
expressos em NO2 

300 

Composto Orgânicos, 
expressos em carbono 

total (COV) 
200 
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Código 
Fonte 

Unidades 
Contribuintes Parâmetro VLE 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização(2) 

FF6 (1)  Caldeira da Anodização 

Monóxido de carbono 
(CO) (3) 

- 

Uma vez de 3 em 3 
anos 

Óxidos de Azoto (NOx) 
expressos em NO2 

300 

Composto Orgânicos, 
expressos em carbono 

total (COV) 
200 

FF7 (1) 

Aquec. – Queimador da 
Colmatagem 1 (Tina nº 

27) 
 

Monóxido de carbono 
(CO) (3) 

- 

Uma vez de 3 em 3 
anos 

Óxidos de Azoto (NOx) 
expressos em NO2 

300 

Composto Orgânicos, 
expressos em carbono 

total (COV) 
200 

FF8 (1) 

Aquec. – Queimador da 
Colmatagem 2 (Tina nº 

28) 
 

Monóxido de carbono 
(CO) (3) 

- 

Uma vez de 3 em 3 
anos 

Óxidos de Azoto (NOx) 
expressos em NO2 

300 

Composto Orgânicos, 
expressos em carbono 

total (COV) 
200 

FF9 (2) 

Aspiração global da   
Anodização (Lavador de 

gases - banhos de 
acetinagem e decapagem) 

Partículas totais em 
suspensão 

150 

Uma vez de 3 em 3 
anos Composto Orgânicos, 

expressos em carbono 
total (COV) 

200 

FF10 (2) 
Exaustão Entrada e Saída 

da Estufa 

Composto Orgânicos, 
expressos em carbono 

total (COV)  
50 

Uma vez de 3 em 3 
anos 

(1) Os valores limite de emissão (VLE) dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos 
às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Os VLE 
referem-se a um teor de 3% de O2; 

(2) Os valores limite de emissão (VLE) dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos 
às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Os VLE 
referem-se ao teor de O2 efetivamente medido, desde que dentro da gama de valores expectável 
para o processo em causa, e gás seco nos efluentes gasosos; 

(3) A monitorização das fontes deverá ser efetuada uma vez de 3 em 3 anos. A ultrapassagem dos 
limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro (ou outra legislação 
que a substitua) conduzirá à necessidade de o operador passar a efetuar monitorização duas vezes 
em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições. Simultaneamente essa 
alteração deverá ser comunicada à APA. 

(4) A monotorização do parâmetro Monóxido de Carbono (CO) é efetuada para efeitos de controlo da 
combustão. 

A comunicação dos resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR de acordo com o 
previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004 e o estipulado no Anexo II, ponto 1 desta LA. 

A amostragem deve ser representativa das condições de funcionamento normal da instalação, com indicação 
no relatório de caracterização do nível de atividade no período em causa. Relatórios dos resultados destas 
monitorizações deverão ser submetidos no portal da CCDR-N no prazo máximo de 60 dias seguidos após a 
data de realização da monitorização. 

No que se refere aos equipamentos de monitorização das emissões para a atmosfera, os mesmos deverão 
ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, de acordo com o disposto no artigo 
28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.  
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Na determinação de parâmetros e poluentes atmosféricos emitidos por fontes pontuais, a medição, recolha e 
análise das emissões deverão ser efetuadas recorrendo normas europeias (CEN) ou nacionais, sempre que 
disponíveis. 

Uma vez de três em três anos, deverá o operador efetuar uma medição pontual recorrendo a uma entidade 
externa acreditada, para cumprimento do disposto no artigo 23º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, deverão ser 
operados, calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas pelos respetivos fabricantes 
nos respetivos manuais de operação. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato 
adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 
conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 (Prevenção e controlo de acidentes/ Gestão 
de situações de emergência). 

2.2.1.3 – Emissões Difusas 

Existem ainda na instalação fontes de emissões difusas para o ar, nomeadamente: 

 Lacagem; 

 ETAR LT1 e LT2; 

 Anodização; 

 Máquina polir. 

2.2.1.4 – Tratamento  

A instalação possui um sistema de aspiração, seguido de um lavador de gases (Scrubber) para aspiração do 
banho da soda (cuba n.º 7) da zona da Anodização, antes de serem libertados para o exterior através da 
chaminé identificada no Quadro 7 com o código FF9, sendo o efluente líquido resultante encaminhado para a 
ETARI. 

Existem sistemas de extração dos gases/vapores gerados nos banhos e/ou nas ETARI. 

A máquina de polir está equipada com sistema de aspiração de ar que encaminha o caudal de ar aspirada, 
para um sistema de tratamento por lavagem, do qual resultam lamas que são armazenadas em sacos big-
bag. 

Os banhos de tratamento da anodização possuem esferas de plástico à superfície de banhos para diminuir a 
evaporação. 

2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Os efluentes domésticos assim como os industriais (após tratamento nas duas ETARI da instalação) são 
encaminhados para coletor municipal (Serviço Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo) 
no ponto ED1 tendo como destino final a ETAR da Amorosa. 

As águas pluviais possuem rede de drenagem separativa e respetiva ligação à rede pública nos pontos AP1, 
AP2, AP3. 

A alteração nas redes de drenagem de águas residuais (domésticas ou industriais) ou pluviais deverá ser 
previamente participada à APA apresentando memória descritiva sobre as ações implementadas, assim 
como planta(s), a escala adequada e devidamente legendada(s), evidenciando as obras a realizar. 

2.2.2.1 – Tratamento 

A instalação possui uma ETA por osmose inversa para recuperação de águas residuais industriais 
proveniente da ETAR (LT2 – linha de tratamento dos efluentes provenientes da lacagem e anodização). 

O tratamento dos concentrados na ETAR consiste em transferir lentamente à corrente de águas de lavagem 
residuais de composição semelhante à que flui em contínuo.  

As lavagens e descargas de concentrados da instalação irão por gravidade para a estação de tratamento de 
águas, através de tubos separados segundo a tipologia: efluentes ácidos e efluentes alcalinos. A fase 
seguinte do processo de tratamento, que é comum a todos os efluentes, consiste em ajustar o pH dos 
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mesmos a um valor que garanta a precipitação de todos os metais presentes que serão separados em forma 
dos seus hidróxidos.  

Seguidamente procede-se à eliminação dos sólidos em suspensão num sedimentador compacto de fluxo 
laminar cruzado de alto rendimento. O sedimentador compacto tem uma câmara de pré-sedimentação, 
equipada com um agitador lento, onde se efetua a dosagem do floculante que favorece a formação de lamas 
mais densas e fáceis de separar nesta etapa (decantação entre 80 e 90% dos sólidos presentes). Os 
efluentes pré-clarificados, com baixo teor em sólidos, passam diretamente ao compartimento laminar 
distribuindo-se homogeneamente através do conjunto de lamelas, onde se consegue a decantação dos 
sólidos mais finos. 

Os lamas extraem-se do concentrador através de uma bomba e são compactadas num filtro-prensa, 
obtendo-se estas em forma de tortas sólidas com uma humidade aproximada de 65%. Estas tortas inertes 
podem depositar-se em aterros especialmente autorizados. 

O sistema de reciclagem de água (ETA – Estação de Tratamento de Água) procede do tratamento físico-
químico de águas residuais industriais da ETAR (LT2) para reutilização industrial. 

A LT2 está preparada para tratar águas industriais procedente das linhas de tratamento de superfície de 
alumínio mediante os sistemas de lacado e anodizado. 

A água procedente da LT2 instalada (efluente final tratado), com um caudal aproximado de 10 a 12 m3 é 
bombeada para a ETA para ser reciclado. O efluente é bombeado para o módulo de receção, para ser 
acondicionado e extraídas todas as impurezas sólidas arrastadas do sistema de tratamento na ETAR – LT2. 

Posteriormente é bombeado ao sistema de filtração, composto por dois filtros de areia e carvão, com o 
objetivo de filtrar as partículas mais finas. 

O efluente filtrado é armazenado em depósito para posterior tratamento na etapa seguinte, a qual consiste 
num conjunto de filtros de 5 μ, para evitar obstruções / entupimentos nas membranas. Depois da filtração, 
introduz-se um produto anti incrustante mediante doseador automático de modo a prevenir/eliminar 
incrustações calcárias nas membranas de tratamento por osmose inversa. 

O efluente já preparado é bombeado a alta pressão aos tubos porta-membranas, produzindo-se dois 
fluxos/caudais: caudal principal de água osmotizada e caudal secundário – água rejeitada. 

O caudal principal é conduzido a depósito de armazenagem de onde se procede à bombagem/alimentação 
das linhas de produção. O caudal secundário é conduzido ao depósito de rejeitados para posterior 
tratamento num módulo de precipitação de sulfatos e de todos os possíveis metais e aniões que possam 
precipitar a um PH 8 – 9. 

Os precipitados são bombeados para um sedimentador lamelar, onde se mistura um polieletrólito de modo a 
que a sedimentação ocorra em forma de lama. 

O caudal principal é enviado de retorno à linha de produção e a lama enviada ao concentrador para redução 
do teor em água antes de ser compactada no filtro prensa. 

2.2.2.2 – Pontos de Emissão 

Os pontos de emissão de águas residuais e pluviais encontram-se identificados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Pontos de descarga de águas residuais e pluviais 

Ponto de 
Emissão/ 
Descarga 

Coordenadas 
Geográficas Tipo  Origem Meio Recetor Regime de 

descarga 

ED1 N 41º 38' 11,125'' 
W 08º 46' 06,336'' 

Industrial e 
Doméstica 

Banhos de tratamento 
(Lacagem e Anodização); 

zonas sociais 

Coletor municipal 
seguido de ETAR Contínuo 

AP1 N 41º 38' 13,096'' 
W 08º 46' 07,349''     

Pluviais Zona lacagem Rede pública Esporádico 

AP2 N 41º 38' 16,005'' 
W 08º 26' 39,626''     Pluviais Zona lacagem Rede pública Esporádico 

AP3 N 41º 38' 09,964'' 
W 08º 46' 05,331''    Pluviais Zona anodização Rede pública Esporádico 
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2.2.2.3 Monitorização 

O autocontrolo das emissões para a água deverá ser efetuado de acordo com os parâmetros e VLE definidos 
na Autorização de Descarga emitida pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do 
Castelo (SMSBVC), sem prejuízo das condições de ligação que possam ser futuramente impostas por outra 
entidade que o venha a substituir. 

A amostra de água residual deverá ser representativa de um período laboral diário, composta por várias 
tomas individuais proporcionais ao caudal instantâneo ou, recolha de volumes fixos a periodicidade horária 
(24h). 

Sem prejuízo do parágrafo anterior, deverá o operador efetuar autocontrolo das emissões das ETAR de 
acordo com as condições do Quadro 10 relativo aos parâmetros com Valores de Emissão Associados (VEA) 
às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) estabelecidos no Documento de Referência no âmbito PCIP 
(BREF) específico do sector dos tratamentos de superfície por processos químicos e electrolíticos, 
Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF 
STM). 

Quadro 10 – Condições de monitorização associadas à descarga de 
águas residuais industriais 

Parâmetro Expressão dos 
resultados VLE (1) Frequência de 

Monitorização 

Crómio Total mg/l Cr 2 

Semestral 

Crómio VI mg/l Cr VI 0,1 

Chumbo  mg/l Pb 0,5 

Cádmio mg/l Cd 0,2 

Cobre mg/l Cu 1 

Níquel mg/l Ni 2 

(1) Os Valores Limite de Emissão para estes parâmetros correspondem a VEA, dentro 
da gama de valores estabelecida no BREF STM para a descarga em coletor/rede 
pública (neste caso, para descarga no SMSBVC) com tratamento posterior antes de 
descarga no meio. 

Deverá o operador incluir em cada RAA a avaliação do cumprimento pela instalação, em cada ano, dos 
valores de emissão no meio face àquelas gamas de VEA, para os parâmetros indicados. 

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 da descarga de águas residuais. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 da LA. 

Qualquer alteração a este respeito deverá ser comunicada à APA. 

2.2.3 – Ruído 

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade da instalação deve ser efetuada tendo em atenção a 
necessidade de controlar o ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de exposição máxima e de 
incomodidade, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

Regra geral, as medições de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram alterações na instalação ou 
na sua envolvente, que possam ter implicações ao nível do ruído, de forma a verificar o cumprimento do 
critério de exposição máxima (valores limite de exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com o 
previsto nos artigos 11.º e 13.º do RGR. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão ser integradas 
no RAA. 
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No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas no n.º 2 do 
artigo 13.º do RGR, e de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele artigo, deverá o operador 
tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do mesmo artigo. Caso seja necessária a implementação 
de medidas de minimização, deverá posteriormente ser efetuada nova caracterização de ruído, de forma a 
verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os 
procedimentos constantes no Anexo I do RGR e no “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente – no 
contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, emitido pela APA em outubro de 
2011 (disponível em www.apambiente.pt), bem como as diretrizes do IPAC – Instituto Português de 
Acreditação, I.P., que fazem parte do documento “Requisitos Específicos de Acreditação – Laboratórios de 
Ensaios de Acústica e Vibrações”, OEC013, de 2014.05.08, disponível em www.ipac.pt. 

Caso se verifique impossibilidade de cessar o funcionamento da instalação para a medição dos níveis de 
ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com disposto no n.º 6 do artigo 13.º, do RGR. 

No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões sonoras de equipamento para 
utilização no exterior. 

2.3 – Resíduos e Monitorização 

2.3.1 – Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação e que aguardam encaminhamento para 
destino final, deverá ser sempre efetuado nos parques/zonas destinados a esse efeito, operados de forma a 
impedir a ocorrência de qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo 
e/ou da água. Assim, estas áreas deverão apresentar piso impermeabilizado bem como, em função do mais 
adequado em cada caso específico, serem cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou com rede de 
drenagem com encaminhamento adequado.  

Neste armazenamento temporário devem igualmente ser respeitadas as condições de segurança relativas às 
características que conferem perigosidade ao (s) resíduo(s), de forma a não provocar qualquer dano para o 
ambiente nem para a saúde humana, designadamente por meio de incêndio ou explosão. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de elevada 
resistência, ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos não o permita, big-bags. Deverá também 
ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e capacidade de contenção das embalagens, 
bem como atender aos eventuais problemas associados ao empilhamento desadequado dessas embalagens. 
Em particular, salienta-se que se forem criadas pilhas de embalagens, estas deverão ser arrumadas de forma 
a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da área de armazenamento. Deverá ser também 
assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento temporário de resíduos, 
salientando-se ainda a necessidade do acondicionamento de resíduos permitir, em qualquer altura, a deteção 
de derrames ou fugas. 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a respetiva 
classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – publicada pela Decisão da Comissão 
n.º 2014/955/EU, de 18.12.2014, as suas características físicas e químicas, bem como as características que 
lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil identificação dos 
resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde conste a identificação dos resíduos em causa de 
acordo com os códigos LER, o local de produção e, sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de 
quantidade, das características que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de perigosidade 
associada. 

Os resíduos produzidos na instalação são temporariamente armazenados nos parques de armazenamento 
identificados no Quadro 11. 

 

http://www.apambiente.pt/
http://www.ipac.pt/
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Quadro 11 - Parques/zonas de armazenamento temporário 
de resíduos gerados na instalação 

Código PA1 

Área Total (m2) 150 

Área Coberta (m2) 150 

Área Impermeabilizada (m2) - 

Vedado (S/N) S 

Sistema de Drenagem (S/N) S 

Bacia de retenção (m3) 33 

Resíduos armazenados Soventes; Lamas; 
Resíduos de tinta em pó 

Tipo de acondicionamento Recipiente metálico e  
Big-Bag 

Observações Plataforma Stock junto 
ETARI LT1 

O operador obriga-se a 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. O operador deverá equacionar a necessidade de criação de mais 
parques para o armazenamento temporário de resíduos de modo a garantir a existência de locais em número 
suficiente face à produção de resíduos da instalação. 

A armazenagem de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano carece de licença a 
emitir pela entidade competente, nos termos do previsto no artigo 32º do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho. Caso esta situação venha a ser aplicável à instalação, no RAA respetivo deverá ser efetuado ponto de 
situação deste licenciamento específico, com apresentação dos devidos elementos comprovativos. 

Em caso de alteração dos locais de armazenamento temporário de resíduos deverá o operador no RAA 
apresentar memória descritiva sobre as ações implementadas, assim como planta(s), a escala adequada e 
devidamente legendada(s), evidenciando as obras realizadas. 

2.3.2 – Transporte 

O transporte de resíduos pode ser realizado pelo produtor ou detentor dos resíduos ou, ainda, por entidades 
que procedam à gestão de resíduos e deve observar os requisitos estabelecidos na legislação específica de 
resíduos bem como os requisitos constantes no art.º 4.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril. Salienta-se 
a obrigatoriedade de utilização de uma Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) de 
acordo com as condições constantes na Portaria anteriormente referida. 

Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de resíduos criadas no 
âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos – e-GAR), e disponíveis na 
plataforma eletrónica da APA, I.P. – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).  

Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril 
(até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o operador utilizar, em 
alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos aprovado pela Portaria n.º 335/97, de 16 de 
maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as e-GAR são de 
utilização obrigatória, para o transporte nacional de resíduos. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas deve ainda 
obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de 
agosto e o Decreto-Lei n.º 19-A/2014 de 7 de fevereiro. 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em cumprimento 
da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos, nomeadamente o 
Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, na sua atual redação, e 
o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março, na sua redação atualizada. 
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2.3.3 – Controlo 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de agosto, deverá ser 
assegurado que os resíduos resultantes da laboração da instalação, incluindo os resíduos equiparados a 
urbanos das atividades administrativas, sejam encaminhados para operadores devidamente licenciados para 
o efeito, devendo ser privilegiadas as opções de reciclagem e outras formas de valorização e o princípio da 
proximidade e autossuficiência a nível nacional.  

Deverá também o operador proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover a sua 
valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de setembro, na sua atual redação. 

Deverá o operador encontrar-se inscrito no SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) e 
efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas integrados de registo dos resíduos (MIRR) 
produzidos e eliminados na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se reportam os dados. 

Qualquer alteração ao nível dos mercados consumidores dos produtos produzidos pela instalação deverá ser 
comunicada à APA, devendo ser adotadas as medidas necessárias com vista à adequada gestão as 
embalagens e resíduos de embalagens para cumprimento do disposto na legislação em vigor sobre esta 
matéria.  

3 – MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

3.1 – MTD implementadas 

O funcionamento da atividade da instalação prevê a aplicação de algumas das técnicas identificadas como 
MTD no Documento de Referência no âmbito PCIP (BREF) específico do sector dos tratamentos de 
superfície por processos químicos e eletrolíticos, Reference Document on Best Available Techniques for the 
Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF STM), adotado pela Comissão Europeia em Agosto de 2006 
e que se encontra disponível em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 

As MTD implementadas na instalação de acordo com BREF STM são listadas no Quadro 12:  

Quadro 12 – Lista MTD do BREF STM 

MTD 

Está 
implementada? 

(S/N/n.a.) 

Descrição do modo de 
implementação (1) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 
preencheu “n.a.” 
na coluna “MTD 

está 
implementada?”.) 

(5) 

N.º 
atribuído 
de acordo 

com o 
BREF 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 

5.1.1.1 
Técnicas de 

Gestão Ambiental 
(GA) 

S 

SGQ ISO9001:2015 – IMPLEMENTADO E 
CONTEMPLANDO 
- Política ambiental, funções e 
responsabilidades atribuídas 
- Implementação de um plano ambiental 
elucidativo sobre as obrigações legais 
aplicáveis e as medidas adequadas a 
desenvolver. - Sujeito a acompanhamento 
periódico e revisão anual. 
- Melhoria contínua focada na gestão de 
resíduos com objetivos e metas, e 
acompanhamento via plano de 
monitorização do DQ. 
- Implementado plano de racionalização 
energética no âmbito do 2º PRen 2016-
2023 
 

 

5.1.1.2 
Limpeza e 

manutenção S 

O sistema de gestão de qualidade possui 
procedimento específico quanto à limpeza e 
manutenção dos meios de produção, 
produtos e instalações. 
No âmbito da organização dos serviços de 
HST são realizadas ações de formação 
específicas. 

 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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MTD 

Está 
implementada? 

(S/N/n.a.) 

Descrição do modo de 
implementação (1) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 
preencheu “n.a.” 
na coluna “MTD 

está 
implementada?”.) 

(5) 

N.º 
atribuído 
de acordo 

com o 
BREF 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 

Existe um operador responsável específico 
pelo planeamento e organização dos 
serviços de manutenção. 
Existem registos de controlo das operações 
/ intervenções realizadas. 
Existe plano de emergência aprovado pela 
ANPC 

5.1.1.3 
Minimização do 

efeito de re-
processo 

S 

 
O re-processo de materiais é inexistente 
face ao sistema de gestão de qualidade 
implementado nomeadamente no que 
concerne ao controlo das especificações 
técnicas do tratamento pretendido no ato da 
encomenda e respetiva ordem de fabrico 
interna. 
Este procedimento é controlado 
progressivamente ao longo das fases de 
tratamento através de registos internos em 
suporte digital e papel 
-  Na lacagem cujo funcionamento é 

semi-automático a percentagem de 
produtos não conformes é inferior a 
0,1%, e na anodização este valor é 
inferior a 0,5%; 

- Os produtos não conformes não são 
sujeitos a recuperação; 

 

 

5.1.1.4. 
Benchmarking da 

instalação S 

Existem procedimentos e documentos de 
registo dos consumos de matérias primas, 
energia, água, produtos auxiliares, bem 
como das saídas resultantes do processo 
(produto acabado, águas residuais, 
emissões gasosas, resíduos). 
O sistema de gestão de qualidade possui 
procedimentos específicos para recolha, 
avaliação e transmissão da informação 
necessária aos responsáveis e operadores 
para otimização da eficiência do processo 
(alerta e correção em situação de deteção 
de desvio dos valores em curso de fabrico 
face aos valores de referência. 
 

 

5.1.1.5 
Otimização e 

controlo das linhas 
de processo 

S 

As linhas de tratamento instaladas 
(lacagem e anodização) possuem controlo 
de operações automatizado e digital 
(avanço mecanizado dos bastidores / 
peças, alimentação e doseamento / 
controlo do volume de banhos, temperatura 
de polimerização/secagem, etc.) o qual 
inclui detetores e sistemas de alerta em 
situações de anomalia. 
- Foram Implementadas na fase de 

operação técnicas gerais de 
gestão/controlo da instalação e dos 
fluxos de materiais, para prevenção da 
poluição e otimização do desempenho 
ambiental: 

-  A instalação possui plano de 
manutenção geral de máquinas e 
equipamentos com contratos 
específicos de assistência / garantia 
técnica após venda (fornecedores de 
equipamento) e ou prestadores de 
serviços especializados externos; 

-  Na secção de anodização existe 
procedimento de manutenção 
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apropriado no qual se inclui rotina de 
inspeção de áreas impermeabilizadas e 
bacias de retenção (tanques da Ex-
LT1/LT2) de modo a detetar fugas nos 
sistemas referidos; 

- No que concerne ao plano de 
emergência do estabelecimento o 
mesmo encontra-se aprovado pela 
ANPC; 

- A anodização possui funcionamento 
automático programável com sistemas 
de controlo e um grau de 
automatização que otimizam as 
condições operatórias; 

- A instalação possui sistema de controlo 
e registo dos consumos de matérias-
primas e ou subsidiárias, equipamentos 
de desgaste rápido, etc..  

-  Na lacagem é controlado o consumo 
semanal da tinta em pó e ou dos 
produtos químicos mediante registo 
manual realizado pelos operadores em 
fichas próprias. Face ao registo manual 
das quantidades fabricadas é realizado 
o tratamento informático da informação, 
quer para efeitos contabilísticos 
(centros de custo), quer para controlo 
da produção; 

 

- Procede-se ao registo de todas as 
amostragens, análises, medições e 
exames, realizados no âmbito dos 
procedimentos internos de controlo de 
qualidade associados às certificações 
QUALANOD/QUALIDECO/QUALICOA
T; 

-  Ainda de acordo com os sistemas de 
certificação do produto referidos os 
relatórios de todos os registos, 
amostragens, análises, medições e 
exames são validados pelo Técnico 
Responsável da Qualidade, e mantidos 
organizados em sistema de arquivo 
devidamente atualizado, o qual é 
mantido na instalação por um período 
não inferior a 5 anos; 

 
-  Na anodização o sistema de controlo e 

registo dos consumos de matérias-
primas e ou subsidiárias é semelhante 
à lacagem enquanto que o valor da 
produção é medido e registado 
diretamente pelo sistema de controlo da 
linha de anodização. 

 
-  A ETARI (LT2) possui sistema de 

controlo e registo dos consumos de 
produtos químicos, caudais tratados, 
etc., procedendo-se ao registo manual 
das quantidades consumidas e registo 
automático dos caudais rejeitados; 

 
- No que concerne a sistemas de gestão 

de qualidade o estabelecimento possui 
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produtos certificados de acordo com a 
diretiva QUALICOAT para a lacagem e 
QUALIDECO para a lacagem efeito 
madeira. Para a anodização o sistema 
de certificação tem por base a diretiva 
QUALANOD. 

- Relativamente ao sistema de certificação 
da empresa segundo a norma ISO 
9001:2015, o mesmo encontra-se 
concluído; 

 
 

5.1.2 
Otimização do 

layout da 
instalação 

S 

 
-  Projeto e construção da instalação - As 

instalações para o exercício da 
atividade de lacagem / anodização 
foram projetadas e construídas de 
modo a minimizar os potenciais riscos 
de poluição, nomeadamente de fugas e 
ou derrames acidentais, porquanto no 
estabelecimento encontram-se 
implementadas as seguintes medidas: 

 
-  Parque exterior coberto sobre a Ex-LT1 

para armazenamento de líquidos 
(ácidos, etc.,) e no interior para 
produtos sólidos (tinta em pó, 
desengordurantes, cal, etc.); 

 
-  Os tanques das estações de tratamento 

são em betão armado 
impermeabilizado e posteriormente 
revestidos com material 
impermeabilizante (PP com 12 mm de 
espessura); 

 
-  Pavimentos das zonas de fabrico e ou 

armazenagem impermeabilizados e 
com sistemas de drenagem com 
descarga direta à estação de 
tratamento de efluentes industriais; 

 
-   LT2 - Estação de tratamento de 

efluentes – Lacagem e  Anodização; 
 
-  As águas pluviais provenientes das 

coberturas do edifício fabril são 
recolhidas através de rede separativa e 
descarregadas na rede pública de 
águas pluviais conforme Des. Nº 03 
constante no processo de 
licenciamento; 

 
-  Os perfis a tratar são rececionados e 

armazenados no interior da instalação 
em adequadas condições, mantendo-se 
a embalagem original dos mesmos até 
à entrada em fabrico (carregamento de 
bastidores, etc.) de modo a minimizar a 
contaminação dos mesmos, sujidades, 
poeiras, riscos, etc, e consequente 
deterioração / diminuição da 
durabilidade dos banhos nas fases de 
tratamento; 

 
-  Após tratamento os perfis são 
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embalados em filme plástico e 
acondicionados para transporte no 
armazém de produto acabado; 

 
. No âmbito dos sistemas de certificação de 
produto existe plano de monitorização e 
controlo, realizando-se regularmente os 
testes necessários em matéria de qualidade 
de processo e produto. 
 
. No âmbito do processo de licenciamento 
existe plano de monitorização das 
emissões gasosas, realizando-se o auto-
controlo em conformidade com o mesmo e 
comunicando-se os resultados à entidade 
coordenadora; 
 
. No âmbito do contrato de descarga de 
águas residuais industriais estabelecido 
com a entidade gestora do sistema existe 
plano de monitorização das águas residuais 
realizando-se as análises periódicas em 
conformidade com o mesmo e 
comunicando-se os resultados à entidade 
gestora. 
 
. No âmbito das MAP – Medidas de 
Autoproteção aprovadas pela ANPC existe 
Plano de emergência o qual salvaguarda 
situações de acidentes, plano de inspeções 
regulares, plano de formação, definição das 
equipas de intervenção rápida 
 

5.1.2.1 Armazenamento de 
produtos químicos S 

• A instalação possui locais próprios para 
armazenamento de produtos químicos, 
de acesso restrito e dotados de meios 
para contenção de eventuais derrames, 
tendo em conta as suas características: 

 
-  Armazenamento separativo de produtos 

químicos no exterior do 
estabelecimento em zona coberta e 
instalado sobre plataforma da LT1 para 
prevenção de derrames (Parque 
exterior coberto sobre a LT1 para 
líquidos (ácidos, etc.,) e no interior para 
produtos sólidos (tinta em pó, 
desengordurantes, cal, etc.) 
eliminando-se assim o risco de 
contaminação do solo e ou redes de 
águas pluviais, etc.; 

 
-  Armazenamento seletivo das matérias-

primas com separação de ácidos dos 
produtos inflamáveis; 

 
-  Parque de armazenamento seletivo de 

resíduos no exterior do estabelecimento 
em zona coberta e instalado sobre 
plataforma da LT1 para contenção de 
eventuais escorrências; 

 
-  Os tanques das estações de tratamento 

são em betão armado 
impermeabilizado e posteriormente 
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revestidos com material 
impermeabilizante (PP com 12 mm de 
espessura); 

 
-  Os perfis a tratar são rececionados e 

armazenados no interior da instalação 
em adequadas condições, mantendo-se 
a embalagem original dos mesmos até 
à entrada em fabrico (carregamento de 
bastidores, etc.) de modo a minimizar a 
contaminação dos mesmos, sujidades, 
poeiras, riscos, etc, e consequente 
deterioração / diminuição da 
durabilidade dos banhos nas fases de 
tratamento; 

 
-  Após tratamento os perfis são 

embalados em filme plástico e 
acondicionados para transporte no 
armazém de produto acabado; 

 
• Outras técnicas associadas ao 

armazenamento: 
 
-  A instalação possui sistemas de 

transporte mecanizados (pontes 
rolantes) quer para os perfis a tratar e 
ou tratados, quer durante o fabrico 
(sistema de bastidores / pendurais) e 
sistemas de controle automatizado para 
otimização dos ciclos de tratamento; 

 
-  possui sistema complementar de 

retenção junto da ETA e LT2, 
nomeadamente no que concerne à área 
de intervenção nas operações de 
carga/descarga/movimentação de 
produtos químicos de modo a conter 
eventuais derrames acidentais nas 
operações de receção de matérias-
primas e ou carga de resíduos. 

 

5.1.3 
Implementação de 

sistemas de 
agitação de banhos 

S 

- Técnicas de agitação dos banhos de 
tratamento para otimizar contacto 
entre a solução e as peças a tratar: 

 
- Turbulência hidráulica/mecânica 

através de bomba e venturis nos 
banhos aquecidos; 

 
- Uso de sistemas de agitação com ar a 

baixa pressão, nos restantes banhos 
não aquecidos; 

 
- No sistema de anodização os ânodos 

são as peças a tratar utilizando-se 
cátodos de alumínio, os quais se 
dissolvem ao longo do tempo, em 
especial quando não estão em 
carga/serviço. Estima-se uma duração 
média dos cátodos da ordem dos 24 
meses; 

 
- Uso de pendurais de alumínio que se 

dissolvem ao longo do tempo, em 
especial porque entre cada ciclo 
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necessitam de recondução através de 
banho de decapagem em soda. A 
duração média dos pendurais é de 12 
meses e pelo menos uma a duas vezes 
por semana procede-se à respetiva 
recondução através da passagem pela 
cuba nº 7 (decapagem); 

 

5.1.4.2 Aquecimento de 
soluções S 

- As tinas dos banhos estão equipadas com 
detetores de nível asegurando-se assim 
o nível mínimo de banho que garante a 
completa submersão dos dispositivos 
de aquecimento (permutadores de 
calor), otimizando-se por um lado a 
eficiência energética do processo e, por 
outro, eliminando-se eventuais riscos 
de incêndio. 

 

 

5.1.4.3 Redução de perdas 
de calor 

S 

• Otimização das condições de operação 
nos processos que requerem 
aquecimento/arrefecimento; 

 
• Relativamente à redução das perdas de 

calor/energia (e perdas de eletrólito) 
associadas aos processos aquecidos o 
estabelecimento possui : 

 
- A otimização da temperatura de 

operação nos diversos banhos é 
realizada mediante sistema automático 
de aquecimento (caldeira a gás) / 
arrefecimento (chiller com 
arrefecimento forçado a ar) dos banhos 
com recurso a permutadores de placas 
de controlo termostático. 

 

- Redução da área livre à superfície dos 
banhos aquecidos através do uso de 
esferas à superfície da solução 
(Banhos das cubas nº 27 e 28); 
Utilização de bolas de propileno à 
superfície dos banhos de colmatagem, 
para minimização das emissões difusas 
(e redução das perdas de calor).  

 
- O sistema de agitação dos banhos 

aquecidos na linha de anodização é 
realizado através de bomba e venturis 
através do qual o próprio fluído em 
circulação à razão de 4 litros para cada 
litro de fluído bombeado / venturi 
promove a turbulência necessária à 
agitação do banho, eliminando-se 
assim nestes banhos a utilização do 
sistema tradicional por ar comprimido; 

 
-  Nos banhos não aquecidos o sistema 

de agitação utiliza ar comprimido a 
baixa pressão 

 
- Otimização do caudal de extração de 

gases/vapores nas cubas com 
exaustão mediante o funcionamento 
automático do sistema de lavagem de 
gases (scrubber), ao qual se 
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acrescenta ainda o efeito do variador 
de frequência; 

 
- O arrefecimento / controlo da 

temperatura é realizado através de um 
sistema de bomba de calor – chiller 
onde a água circula em circuito fechado 
e o arrefecimento dos condensadores é 
promovido por ventiladores (ar forçado); 

 
- As condutas dos circuitos de 

arrefecimento / aquecimento 
encontram-se isoladas termicamente 
através de coquilha metálica com 
camada de lã de rocha de modo a 
minimizar perdas de energia térmica; 

 
-  os banhos da cuba 27 e 28 da linha de 

Anodização quando não usados são 
tapados para evitar a evaporação de 
agua,  evitando assim a reposição de 
níveis e respetivo aquecimento dos 
banhos visto que são banhos que 
trabalham a 98ªC; 

 

5.1.4.4 Refrigeração S 

-  Sempre que é necessário baixar a 
temperatura de operação o sistema de 
arrefecimento instalado – Chiller – 
Bomba de Calor permite otimizar 
automaticamente o processo através 
das seguintes medidas : 

-não descer demasiadamente a 
temperatura; 

-a refrigeração é efetuada em circuito 
fechado; 

-nos casos em que é necessário reduzir o 
volume de banho para efetuar a adição 
de químicos a refrigeração é 
complementada deixando que o 
excesso de energia proveniente do 
banho seja dissipado por evaporação; 

-o sistema de refrigeração foi projetado, 
localizado e mantido em espaço aberto 
como meio de prevenção e eficiência 
energética. A tipologia do equipamento 
não permite o desenvolvimento da 
Legionella. 

 
 

 

5.1.5.1 
Redução do 

consumo de água S 

• Princípios gerais: 
 
-  No estabelecimento procede-se à 

minimização dos consumos de água 
nas etapas de lavagem e demais 
processos: 

 
-  Uso do sistema de cascata nos pontos 

de dupla lavagem na linha de lacagem 
e ou de anodização: 

 
-  Tempos de escorrimento entre etapas 

otimizado mediante programação na 
linha de anodização e mediante a 
experiência do operador na linha de 
lacagem; 
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-  Sistemas de tratamento de águas 
residuais (LT2) 

 
- instalado sistema para re-utilização das 

águas tratadas da ETAR (LT2). 
 
- A linha de tratamento da ETARI local 

baseia-se num processo físico químico: 
neutralização, e precipitação química. 
O efluente produzido apresenta 
características favoráveis à 
recuperação de 60 a 70% do efluente, 
partindo do princípio que cerca de 25% 
são removidos em forma de lamas 
precipitadas. 

 
-  Sistema de filtração contínua do banho 

de anodização através de resinas para 
retenção do alumínio (sequestrador de 
Al) de modo a controlar 
permanentemente o teor de Al no 
banho e recuperação do respetivo 
ácido sulfúrico contido no banho; 

 
-  Sistema de filtração contínua da água 

desmineralizada (desmineralizadores 
independentes – um para a linha de 
lacagem e 2 para a linha de 
anodização) através de resinas para 
redução dos silicatos nas respetivas 
cubas de lavagem; 

- Apesar do caudal de efluentes alcalinos 
em média ser superior aos ácidos, na 
instalação procede-se à minimização 
do consumo de reagentes frescos na 
ETARI por implementação de sistema 
de tratamento que permite a utilização 
dos efluentes concentrados (ácidos e 
alcalinos) como produtos de pré-
neutralização, entre si, ou para 
tratamento dos efluentes diluídos, 
minimizando-se igualmente a 
quantidade de lamas produzidas pela 
ETARI. 

 
• Técnicas específicas: 
 
-  No estabelecimento encontram-se 

implementadas: 
 
- Processos de lavagem em cascata nas 

fases de dupla lavagem; 
- Uso de técnicas para 

minimização/recuperação de “drag-
out”/”drag-in” :  

 
- tempos de escorrimento entre 

etapas otimizado mediante 
programação na linha de 
anodização; 

 
- controlo pelo operador na 

lacagem para diminuição do 
consumo de banho e ou redução 
do ciclo de secagem à saída do 
pré-tratamento; 
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5.1.5.2 
Redução de 

arrastes  

• Técnicas gerais: 
 
- Quer na linha de lacagem, quer na de 

anodização é utilizado sistema de 
movimentação e transporte dos perfis 
através de bastidores; 

 
- Otimização do escorrimento das peças 

sobre cada etapa: 
 
- Tempos de escorrimento entre etapas 

otimizado mediante programação (linha 
de anodização); 

 
-  Controlo pelo operador na lacagem 

para diminuição do consumo de banhos 
e minimização da contaminação dos 
banhos (redução da quantidade de 
solução arrastada versus deterioração 
das peças/revestimento); 

 
 

 

   
BREF STM – MTD transversais à etapa 

de preparação de superfície por 
decapagem  

 

5.1.5.4 Redução do 
consumo de água 

 

 
• OPTIMIZAÇÃO DOS CONSUMOS DE 

ÁGUA (E DE MATERIAIS). 
 
• Princípios gerais: 
 
-  No estabelecimento procede-se à 

minimização dos consumos de água 
nas etapas de lavagem e demais 
processos: 

 
-  Uso do sistema de cascata nos pontos 

de dupla lavagem na linha de lacagem 
e ou de anodização: 

 
-  Tempos de escorrimento entre etapas 

otimizado mediante programação na 
linha de anodização e mediante a 
experiência do operador na linha de 
lacagem; 

 
-  Sistemas de tratamento de águas 

residuais (LT2) 
 
- sistema para re-utilização das águas 

tratadas da ETAR (LT2). 
 
- A linha de tratamento da ETARI local 

baseia-se num processo físico-químico: 
neutralização, e precipitação química. 
O efluente produzido apresenta 
características favoráveis à 
recuperação de 60 a 70% do efluente, 
partindo do princípio que cerca de 25% 
são removidos em forma de lamas 
precipitadas. 

 
-  Sistema de filtração contínua do banho 
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de anodização através de resinas para 
retenção do alumínio (sequestrador de 
Al) de modo a controlar 
permanentemente o teor de Al no 
banho e recuperação do respetivo 
ácido sulfúrico contido no banho; 

 
-  Sistema de filtração contínua da água 

desmineralizada (desmineralizadores 
independentes – um para a linha de 
lacagem e 2 para a linha de 
anodização) através de resinas para 
redução dos silicatos nas respetivas 
cubas de lavagem; 

 

- Apesar do caudal de efluentes alcalinos 
em média ser superior aos ácidos, na 
instalação procede-se à minimização 
do consumo de reagentes frescos na 
ETARI por implementação de sistema 
de tratamento que permite a utilização 
dos efluentes concentrados (ácidos e 
alcalinos) como produtos de pré-
neutralização, entre si, ou para 
tratamento dos efluentes diluídos, 
minimizando-se igualmente a 
quantidade de lamas produzidas pela 
ETARI. 

 
Lavagens em cascata em contracorrente: a 

primeira lavagem pode ser 
reincorporada no banho do processo 

 

5.1.6 
5.1.6.1 
5.1.6.2 
5.1.6.4 
5.1.6.5 

Reutilização de 
materiais e gestão 

de resíduos 
S 

• OPTIMIZAÇÃO DOS CONSUMOS DE 
MATERIAIS: 

 
- Técnicas de agitação dos banhos de 

tratamento para otimizar contacto 
entre a solução e as peças a tratar: 

 
- Turbulência hidráulica/mecânica 

através de bomba e venturis nos 
banhos aquecidos; 

 
- Uso de sistemas de agitação com ar a 

baixa pressão, nos restantes banhos 
não aquecidos; 

 
- No sistema de anodização os ânodos 

são as peças a tratar utilizando-se 
cátodos de alumínio, os quais se 
dissolvem ao longo do tempo, em 
especial quando não estão em 
carga/serviço. Estima-se uma duração 
média dos cátodos da ordem dos 24 
meses; 

 
- Uso de pendurais de alumínio que se 

dissolvem ao longo do tempo, em 
especial porque entre cada ciclo 
necessitam de recondução através de 
banho de decapagem em soda. A 
duração média dos pendurais é de 12 
meses e pelo menos uma a duas vezes 
por semana procede-se à respetiva 
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MTD 

Está 
implementada? 

(S/N/n.a.) 

Descrição do modo de 
implementação (1) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 
preencheu “n.a.” 
na coluna “MTD 

está 
implementada?”.) 

(5) 

N.º 
atribuído 
de acordo 

com o 
BREF 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 

recondução através da passagem pela 
cuba nº 7 (decapagem); 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.7 Manutenção dos 
banhos 

S 

 
-  Manutenção/Técnicas para aumento 

do tempo de vida dos banhos nas 
respetivas linhas: 

 
-  Linha de lacagem: 
 
-  Trasfega semestral e limpeza da cuba 

no banho de desoxidação ácida; 
-    Trasfega e limpeza do banho de 

camada de conversão ( isento de 
crómio 

-  Trasfega e limpeza trimestral do banho 
de água desmineralizada e filtração em 
contínuo através do desmineralizador 
associado à lacagem; 

-  Cascata entre as lavagens (4ª, 5ª, 6 e 
7ª cuba); 

-    Trasfega e limpeza anual do banho 
alcalino 
 
-Linha de Anodização 
 
-  Desengorduramento ácido: trasfega 

anual e filtração com limpeza da cuba; 
-  Desengorduramento alcalino: 

trasfega anual e filtração com limpeza 
da cuba; 

-  Cascata entre as lavagens (6ª, 8ª e 9ª 
cubas); 

-  Neutralização: face à longa duração 
deste tipo de banho (>5 anos) em 
termos de manutenção apenas se 
repõe o nível com a introdução de água 
e ácido sulfúrico; 

-  Cascata entre as lavagens (12ª e 11ª 
cubas); 

-  Cascata entre as lavagens (17ª e 16ª 
cubas); 

-  Cascata entre as lavagens (26ª e 25ª 
cubas); 

-  Para além da cascata procede-se à 
filtração contínua dos banhos de água 
desmineralizada (Cubas 25ª e 26ª) 
através de resinas de permuta iónica 
catiónica e aniónica contidas em 
colunas (desmineralizador). Para além 
da permuta iónica as águas passam 
através de filtro de 50 micras para 
retenção de sólidos em suspensão. A 
água tratada é controlada em contínuo 
através da condutividade. O processo 
de regeneração consiste em fazer 
passar ácido clorídrico através da 
resina catiónica e soda caustica através 
da resina aniónica substituindo os 
catiões e aniões retidos na resina por 
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MTD 

Está 
implementada? 

(S/N/n.a.) 

Descrição do modo de 
implementação (1) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 
preencheu “n.a.” 
na coluna “MTD 

está 
implementada?”.) 

(5) 

N.º 
atribuído 
de acordo 

com o 
BREF 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 

H+ e OH- respetivamente. 
-  Acetinado: trasfega e filtração com 

limpeza da cuba entre 6 a 8 meses. 
Nestas operações  o nível da cuba é 
reposto com o banho proveniente da 
cuba nº7 (decapagem); 

-  Decapagem : O banho de soda (cuba 
nº 7) quando saturado é utilizado para 
reposição dos níveis na cuba nº 5 
(acetinado). De 6 a 8 meses procede-
se à trasfega e filtração repondo-se o 
nível do banho através da introdução 
de novo banho; 

-  Anodização: Filtração contínua com 
tratamento por resinas de permuta 
iónica das cubas 13ª, 14ª e 15ª. Para 
este efeito encontra-se instalado 
equipamento (sequestrador de alumínio 
INT-REC) para a regeneração e ou  
para re-utilização no processo de ácido 
sulfúriconos banhos de anodização, por 
meio de sistema de resina de permuta 
iónica (Resina ALUTRONIC (RESAL)). 
Este processo promove ainda a 
recuperação contínua de alumínio no 
banho de anodização; Ao fim de um 
ano procede-se à trasfega do banho e 
limpeza da cuba. 

 
- Coloração interferência, bronze e 

dourado: face à elevada durabilidade 
destes banhos a manutenção consiste 
na trasfega e limpeza anual das cubas; 

 
- Colmatagem : as cubas 27 e 28 são 

submetidas de forma desfasada e com 
períodos distintos à descarga total para 
limpeza das cubas. Esta operação é 
realizada de 7 em 7 semanas na cuba 
nº 27 e de 6 a 7 semanas na cuba nº 
28. 

 
-  Como procedimento geral que visa 

garantir a qualidade e consequente 
durabilidade do banho procede-se à 
recolha de amostras e realização de 
análises aos banhos 1 a 2 vezes por 
dia com o respetivo registo 
(acompanhamento contínuo da 
qualidade dos banhos); 

 
-  Determinar as gamas de operação ótimas 

para cada banho (ex. concentração, 
temperatura, pH, densidade de 
corrente, viscosidade,tensão 
superficial). 

-Manter os parâmetros dentro dos valores 
estabelecidos através das respetivas 
correções e eliminando os elementos 
contaminantes dos banhos. 

 
-    Para remoção de partículas suspensas 

nas soluções do banho do Bronze 
relativamente concentrados estão 
disponíveis as técnicas: 

    . filtração por membranas  
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MTD 

Está 
implementada? 

(S/N/n.a.) 

Descrição do modo de 
implementação (1) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 
preencheu “n.a.” 
na coluna “MTD 

está 
implementada?”.) 

(5) 

N.º 
atribuído 
de acordo 

com o 
BREF 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 

 

5.1.8 
Emissões para a 

água S 

• EMISSÕES PARA A ÁGUA 
 
-  Rede de águas residuais domésticas 

independentes com ligação à rede 
pública de saneamento; 

-  Rede de águas pluviais de áreas 
cobertas e descobertas independentes; 

-  Separação de efluentes ácidos dos 
efluentes alcalinos nas respetivas redes 
de águas residuais bem como na 
respetiva estação de tratamento ( LT2); 

-  Filtração contínua e independente de 
águas desmineralizadas; 

-  Filtração contínua e independente dos 
banhos de anodização; 

-  Sistema de reciclagem das águas 
residuais tratadas de modo a reutilizar 
cerca de 60 a 70% do efluente a lançar 
na rede pública de saneamento; 

- Sistema de auto-controlo das águas 
residuais tratadas conforme contrato 
definido pela entidade gestora da rede 
de saneamento; 

 
 
 

 

5.2.5. 

Substituição e / ou 
controlo de 
substâncias 
perigosas 

S 

• SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS,  
SUBSTITUIÇÃO E OU CONTROLO: 

 
- No estabelecimento são utilizados 

banhos isentos de PFOS.  
 
- Na linha de lacagem todas as tintas em 

pó utilizadas são consideradas como 
produtos não tóxicos 

 
-  Nas operações de desengorduramento 

ou no estabelecimento não são usados 
cianetos; 

 

 

5.2.7 
Substituição e 

alternativas para 
desengordurantes 

S 

No âmbito do sistema certificação de 
produto qualicoat e qualanod: 

 
. É sugerido que os operadores definam 

em conjunto com os seus 
fornecedores qual o 
desengordurante que melhor se 
adapta às necessidades da 
instalação considerando: 

. a eficiência do desengordurante em 
função do tipo de impureza 
gordurosa existente no processo 
produtivo do operador; 

. a implementação de produtos mais 
amigos do ambiente. 

 
.  Substituição de desengordurantes à 

base de solventes por produtos 
alternativos, tais como solventes 
aquosos.- lacado madeira; 

 

 

5.2.8 
Manutenção e 

prolongamento da 
vida dos banhos 

S 
Prolongar o tempo de vida médio dos 

banhos utilizando uma técnica, ou 
combinação de técnicas, 

 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
311 1 0 2017 

 

Página 28 de 41 
 

MTD 

Está 
implementada? 

(S/N/n.a.) 

Descrição do modo de 
implementação (1) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 
preencheu “n.a.” 
na coluna “MTD 

está 
implementada?”.) 

(5) 

N.º 
atribuído 
de acordo 

com o 
BREF 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 

desengordurante como: 
-limpeza e filtração dos banhos 
 

5.2.9 
 

Prolongamento do 
tempo de vida dos 

banhos 
S 

-   Procedimentos de preparação de 
superfície por processo químico 
(decapagem ácida); 

 

 

   
Procedimentos de boas práticas (PBT) 

de aplicação geral  

 
Procedimento de 
controlo do banho S 

-   Procedimento de renovação parcial 
(diluição) e ou de substituição total 
dos banhos em função de 
testes/análises de controlo regular; 

-   Procedimento interno de formulação 
química do banho em função das 
especificações técnicas do cliente e 
análises laboratoriais (I & D); 

- Procedimento de controlo do 
tratamento através de análises 
regulares do produto – certificação 
de produto; 

-  Colaboração com fornecedores no 
estudo / ensaio de produtos 
alternativos mais ecológicos e 
eficientes ; 

 

 

5.2.11 Anodização S 

.   Recuperação de calor das soluções 
aquecidas por uma das técnicas: 

. utilizar bolas de polipropileno, 
espalhando-as sobre a superfície 
livre das soluções aquecidas de 
modo a reduzir a evaporação das 
soluções. 

 
• EMISSÕES PARA O AR 
 
- Gases / vapores gerados pelos 

banhos: 
 
-  No estabelecimento existem sistemas 

de extração dos gases/vapores gerados 
nos banhos e ou na ETARI,  

-  O estabelecimento possui lavador de 
gases (scrubber) do banho da soda 
(Cuba nº 7); 

-  No estabelecimento existem sistemas 
de extração dos gases/vapores gerados 
em processos de combustão e ou 
secagem em estufa (lacagem), os quais 
encontram-se caracterizados  

-  A máquina de polir possui sistema de 
aspiração com lavagem do caudal de ar 
e descarregador de lamas; 

 
 

 

21.1 (14) 

Minimizar “the 
environmental 

footprint” – 
PEGADA 

ECOLÓGICA 

S 

Realização de investimentos em tecnologia 
com eficiência energética com a 
correspondente redução do impacto 
ambiental de uma organização: 
 
- Modernização das instalações com 
recurso a iluminação LED  
 
- INSTALAÇÃO de telhado em chapa 
ondulada com placa sandwich 
(propriedades isoladoras) e, em certos 

- 
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MTD 

Está 
implementada? 

(S/N/n.a.) 

Descrição do modo de 
implementação (1) 

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 
preencheu “n.a.” 
na coluna “MTD 

está 
implementada?”.) 

(5) 

N.º 
atribuído 
de acordo 

com o 
BREF 

Descrição de 
acordo com o 

BREF 

pontos, com placas translucidas para 
iluminação natural; 

21.1 (15) 
Projeto, construção 

e funcionamento 
das instalações 

S 

A instalação está certificada em diferentes 
referenciais normativos: sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ) – NP ISO 9001:2015,  
A implementação plena bem como o 
envolvimento/conhecimento desses 
sistemas por todos os colaboradores, 
sustentam a utilização de técnicas 
operacionais indicadas, incluindo formação 
e procedimentos escritos de funcionamento 
e manutenção. 
A instalação dispõe de medidas de 
autoproteção aprovadas pela ANPC, 
incluindo o plano de emergência e 
instruções de atuação em diversos cenários 
de acidente. 
Utilização de técnicas operacionais, 
incluindo a automação, formação e 
procedimentos escritos de funcionamento e 
manutenção. 

- 

21.1 (16) 
Armazenamento e 

Utilização de 
Produtos Químicos 

S 

A área do armazém de produtos químicos 
(AMPQ), possui sistemas de armazenagem 
“flowtrack”; sendo esta área dedicada 
exclusivamente a PQ, equipada com 
sistema de retenção de derrames, portas 
corta-fogo e outros sistemas de emergência 
aplicáveis. 

 

3.2 – Medidas a implementar 

O operador deverá manter mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e revisão dos 
BREF aplicáveis à instalação, permitindo a avaliação de futuras MTD que venham a ser adotadas nesse 
âmbito. Neste sentido, para além do acompanhamento do BREF-STM, deverão também ser considerados os 
seguintes documentos de referência de aplicação transversal (também disponíveis em 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/): 

 Reference Document on the General Principles of Monitoring, Comissão Europeia (JOC 170, de 19 de 
Julho de 2003); 

 Reference Documenton Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF EFS, Comissão 
Europeia (JOC 253, de 19 de Outubro de 2006); 

 Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE, Comissão 
Europeia (JOC 41, de 19 de Fevereiro de 2009); 

A adoção de novas MTD pela instalação deverá ser sistematizada no RAA.  

4 – PREVENÇÃO E CONTROLO DE ACIDENTES/GESTÃO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas situações 
tipificadas no Quadro 13, o operador deverá: 

a) Informar a EC e a APA, IP, e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via disponível que se 
mostre eficiente; 

b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da licença num prazo 
tão breve quanto possível; 

c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) considerem 
necessárias. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não conforme para o 
sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado no parágrafo anterior, além das 
entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade gestora do sistema coletivo de drenagem, sem 
prejuízo das condições específicas em matéria de “situações de emergência” e/ou “descargas não 
conformes” eventualmente impostas pela referida entidade. 

Quadro 13 - Situações de que obrigam a notificação 

Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição 

Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas 
de controlo dos sistemas de redução da poluição 

Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção 

Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras causas, 
nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou humana) 

Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

 
A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 14. Se não for 
possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado posteriormente um relatório que 
complete a notificação, até 15 dias após a ocorrência. 

Quadro 14 - Informação a contemplar no relatório de ocorrência 

Data e a hora da ocorrência; 

Análise dos factos que deram origem à ocorrência da emergência ou acidente; 

Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência; 

Eventuais reclamações devidas à emergência; 

Plano de ações para correção a curto prazo da situação; 

Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar. 

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as autoridades 
adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior brevidade possível, 
dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da emergência. 

Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados notifica-o dando 
um prazo de resposta que considere adequado, face às características de emergência. 

5 – GESTÃO DE INFORMAÇÃO/REGISTOS, DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

O operador deve proceder de acordo com o definido no seguinte Quadro 15. 

Quadro 15 - Procedimentos a adotar pelo operador 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos 
desta licença. 

Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade e que 
possam criar um risco ambiental. 

Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas 
estejam relacionadas com esta licença, de forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas 
e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença ambiental e suas 
atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo 
o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença. 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade, 
estabelecendo-se um procedimento de recolha, tratamento e encaminhamento de reclamações, que 
verifique e responda às questões levantadas nessas reclamações, designadamente relacionadas com 
odores, proliferação de moscas ou outros problemas ambientais. 

Devem ainda ser identificadas as causas e implementadas ações que minimizem os efeitos 
associados, informando o queixoso do que foi feito para resolver e evitar o problema no futuro. 

Deverá ser mantido um registo datado das referidas reclamações que identifique os problemas 
denunciados e o conjunto de ações desenvolvidas pelo operador, devendo ser guardado o registo da 
resposta a cada queixa. 
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Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 15, o operador deve enviar um relatório à APA no mês 
seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada no Quadro 16. 

Quadro 16 - Informação a incluir no relatório referente às queixas 

Data e hora 

Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e ações desencadeadas 

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser verificados e 
assinados pelo Técnico Responsável da instalação e mantidos organizados em sistema de arquivo 
devidamente atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na instalação por um período não 
inferior a 5 anos e, sempre que necessário, devem ser disponibilizados para inspeção. 

6 – RELATÓRIOS 

6.1 – Relatório de Base 

De acordo com o previsto no artigo 42.º do Diploma REI, as instalações onde se desenvolvem atividades que 
envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, devem submeter à APA 
um Relatório de Base. Este relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o 
estado do local após a cessação definitiva das atividades.  

De modo a determinar a necessidade de elaboração do Relatório de Base, consta do processo de 
licenciamento, a avaliação das substâncias perigosas relevantes, efetuada de acordo com o previsto nas 
Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios 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 número 2014/C 
136/03 e disponível para consulta em http://eur-lex.europa.eu/).  

De acordo com os dados apresentados, considera a APA que o risco de contaminação de solos e águas 
subterrâneas é mínimo, pelo que a instalação encontra-se em condições de usufruir da dispensa de 
apresentação do Relatório de Base previsto no artigo 42.º do Diploma REI. 

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, deverá ser apresentada à APA a reavaliação de necessidade de apresentação do Relatório de 
Base, de modo a verificar se se mantém a possibilidade de dispensa de apresentação do Relatório de Base. 

6.2 – Relatório Ambiental Anual 

O operador deve enviar à APA através do e-mail ippc@apambiente.pt (máximo de 10 Mb por e-mail), o RAA, 
que reúna os elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, incluindo os sucessos alcançados e 
dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas. O RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e 
dar entrada na APA até 30 de Abril do ano seguinte. O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no 
Quadro 17. 

Quadro 17 - Estrutura do RAA 

Âmbito. 

Ponto de situação relativamente às condições de operação. 

Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias primas). 

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de 
emissão (quando aplicável). 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos VLE associados a esta licença, 

mailto:ippc@apambiente.pt
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com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos 
resultados das monitorizações efetuadas. 

Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas 
implementadas. 

Síntese de reclamações apresentadas. 

 

Sempre que possível os dados devem ser apresentados na forma de quadros e tabelas, não sendo 
necessário enviar cópias de relatórios de ensaio e monitorizações que tenham sido ou venham a ser 
enviados a outros serviços do Ministério. No entanto, caso o operador opte por enviar esses dados, os 
mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente organizado. 

Adicionalmente, e relativamente a cada uma das secções da LA abaixo indicadas, deverá ser incluída no 
RAA a informação abaixo solicitada: 

Gestão de Recursos e Utilidades 

Matérias-primas e produtos (vide Ponto 2.1.1)  

 Relatório síntese das quantidades anuais de matérias-primas consumidas, assim como os volumes de 
produção mensais efetivados, os quais deverão ser expressos em número de peças tratadas ou 
produzidas / mês, toneladas de peças tratadas ou produzidas / mês ou m2 de superfície tratada / mês, 
conforme aplicável. 

Águas de abastecimento  

Abastecimento e captações (vide Ponto 2.1.2.1) 

Relatório síntese contendo: 

 Informação quanto ao período de funcionamento anual das captações; 

 Volume mensal de água (m3/mês) extraído a partir de cada captação incluindo também, sempre que 
possível, discriminação em função da atividade onde é utilizada; 

 O consumo específico mensal de água utilizada no processo industrial por produto acabado (expresso 
em m3 de água consumida / tonelada de produto acabado) e na atividade PCIP 2.6 (expresso em m3 de 
água consumida / m2 de superfície tratada). 

Energia (vide Ponto 2.1.3)  

No RAA a elaborar pelo operador deverá ser incluído: 

 Relatório síntese do consumo energético anual da instalação para as diferentes formas de energia 
utilizadas na instalação (em Tep). 

Emissões (vide ponto 2.2) 

O RAA deverá incluir indicação, relativamente ao ano civil anterior, do número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e controlo de emissões para os diferentes meios. 

Emissões para o ar - Monitorização (vide Ponto 2.2.1.2) 

Relatório síntese contendo: 

 Os valores de concentração medidos (mg/Nm3), os caudais mássicos e a respetiva carga poluente 
(expressa em massa/unidade de tempo – kg/ano), para os poluentes definidos na LA; 

 As emissões específicas, expressas em massa (ex. toneladas) por unidade de produção (ex. unidade 
produzida ou m2 de superfície tratada); 

 Registo atualizado do número de horas de funcionamento e consumo de combustível associado a cada 
fonte de emissão. 
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Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Monitorização (vide Ponto 2.2.2.3) 

Relatório síntese contendo: 

 Volumes mensais de efluente descarregado; 

 Relatório síntese da qualidade das águas residuais devendo ser apresentado, para cada parâmetro 
monitorizado, os valores de concentração medidos (mg/l) e a respetiva carga poluente (expressa em 
massa/unidade de tempo – kg/ano); 

 Volumes específicos mensais de descarga (m3 de água descarregada / unidade produzida ou m2 de 
superfície tratada); 

 Inclusão de qualquer alteração às condições impostas pela SMSBVC. 

Ruído (vide Ponto 2.2.3)  

O RAA deverá incluir os relatórios síntese das novas avaliações de ruído e, caso aplicável, medidas a 
implementar para minimizar os efeitos ambientais e dar cumprimento o Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

Resíduos 

Armazenamento temporário (vide Ponto 2.3.1) 

 Caso a armazenagem de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano venha a 
ser aplicável à instalação, deverá ser efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com 
apresentação dos devidos elementos comprovativos; 

 Indicação de eventuais alterações aos locais de armazenamento temporário de resíduos assim como 
memória descritiva sobre as ações implementadas, planta (s) à escala adequada e devidamente 
legendada (s), evidenciando as obras realizadas. 

Controlo (vide Ponto 2.3.3) 

 Indicação de qualquer alteração efetuada relativamente ao destino dado aos resíduos produzidos na 
instalação, face ao inicialmente previsto no processo de licenciamento. 

MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (vide ponto 3) 

Cada RAA deverá incluir relatório síntese do acompanhamento dos diferentes BREF aplicáveis à instalação, 
incluindo nomeadamente a adoção de novas MTD. 

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (vide Ponto 4) 

Deve ser integrado no RAA um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações 
corretivas. 

Gestão de informação/Registos, documentação e formação (vide Ponto 5) 

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA.  

Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (vide Ponto 7) 

Destino previsto e a calendarização das ações a realizar no caso da desativação e desmantelamento de 
partes da instalação e/ou de equipamentos isolados e/ou de menor relevância. Em cada caso concreto, e em 
função da especificidade do equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA evidência de 
se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais 
mais relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 
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6.3 – E-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e procedimentos definidos pela 
APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho (Diploma PRTR), 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro, e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro 
referente ao Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR). 

Na elaboração deste relatório deverá também o operador tomar atenção às disposições constantes dos 
artigos 4º, 5º e 6º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no site da APA na internet. 

7 – ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESATIVAÇÃO DEFINITIVA 

Em situações de desmantelamento ou desativação parcial ou total da instalação, deverá ser elaborado um 
Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar à APA, para aprovação, com o objetivo 
de adotar as medidas necessárias, na fase de desativação definitiva parcial ou total da instalação, destinadas 
a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local da exploração em estado ambientalmente satisfatório e 
compatível com o futuro uso previsto para o local desativado. Este plano deverá ser apresentado com a 
brevidade que seja possível tendo em consideração o planeamento da gestão que o operador prevê para a 
sua instalação.  

A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura tanto para a 
saúde humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores, eliminando focos de 
potenciais emergências a estes níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras ações integradas 
no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de desativação. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 18. 

Quadro 18 - Itens a incluir no Plano de Desativação. 

Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem 
um impacte mínimo no ambiente 

Programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA, um relatório de conclusão do plano, para 
aprovação. 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos isolados e/ou de 
menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar deverão ser incluídos 
no Relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente. Em cada caso concreto, e em função da especificidade 
do equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas 
as devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais relevantes 
decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 
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Abreviaturas 
 

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

ARH Administração de Região Hidrográfica 

BREF Reference Document on Best Available Techniques 
CAE  Classificação das Atividades Económicas 

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

EC  Entidade Coordenadora 

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

LA Licença Ambiental 

LER Lista Europeia de Resíduos 
MTD  Melhores Técnicas Disponíveis 
NIPC Número de Identificação de Pessoa Coletiva 
PCIP  Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

RAA  Relatório Ambiental Anual 
RGR  Regulamento Geral do Ruído 

SILIAMB  Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SGCIE  Sistema de Gestão dos Consumos de Energia 

Tep Tonelada equivalente de petróleo 

TURH Título de Utilização de Recursos Hídricos 

VEA Valor de Emissão Associado às MTD 

VLE Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

1. Descrição do processo produtivo 

Diagrama descritivo do processo produtivo (Anodização) 
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Diagrama descritivo do processo produtivo (Lacagem) 
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A capacidade instalada da instalação é obtida através da soma do volume de todas as tinas, à exceção das 
tinas de lavagem (que não tem qualquer produto químico no seu interior), obtendo-se o valor de 444,5 m3. 
 
 392 m3 para a Linha de Anodização; 

 52,5 m3 para a Linha de Lacagem; 

De seguida apresentam-se os quadros com as características das tinas e banhos utilizados no tratamento de 
superfície da instalação, incluindo o volume útil de cada tina e que justificam as capacidades acima descritas. 

 
Quadro 19 - Características das tinas e banhos utilizados no tratamento de superfície  

(Linha de Anodização) 

Nº da Cuba Volume (m3) Temperatura (ºC) Fase do Processo Produtos 
Químicos 

1 30 35 Desengorduramento 
Ácido 

Ácido Fosfórico 

2 - T. Ambiente Lavagem - 

3 30 45 
Desengorduramento 

Alcalino Carbonatos 

4 - T. Ambiente Lavagem - 
5 42 60 Acetinado NaOH + Al 
6 - T. Ambiente Lavagem - 
7 18 40 Decapagem Soda + Al 
8 - T. Ambiente Lavagem - 
9 - T. Ambiente Lavagem - 

10 42 T. Ambiente Neutralização Ácido Sulfúrico 
11 - T. Ambiente Lavagem - 
12 - T. Ambiente Lavagem - 
13 25 20 Anodizado 1 Ácido Sulfúrico 
14 25 20 Anodizado 2 (88) Ácido Sulfúrico 
15 25 20 Anodizado 3 Ácido Sulfúrico 
16 - T. Ambiente Lavagem - 
17 - T. Ambiente Lavagem - 

18 25 25 Coloração 
Interferência Ácido Sulfúrico 

19 25 20 Bronze Ácido Sulfúrico 
20 - T. Ambiente Lavagem - 
21 25 20 Bordeux Ácido Sulfúrico 
22 - T. Ambiente Lavagem - 
23 25 20 Dourado Ácido Sulfúrico 
24 - T. Ambiente Lavagem - 

25 - T. Ambiente Lavagem 
Desmineralizada - 

26 - T. Ambiente Lavagem 
Desmineralizada - 

27 27 98 Colmatagem a 
quente - 

28 28 98 Colmatagem a 
quente - 

Total          392 m3  
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 Quadro 20 - Características das tinas e banhos utilizados no tratamento de superfície  

(Linha de Lacagem) 

Nº da Cuba Volume (m3) Temperatura (ºC) Fase do Processo 
Produtos 
Químicos 

1 17,5 T. Ambiente Desengorduramento 
Ácido Nova Clean Al 86 

2 17,5 T. Ambiente Desoxidação Ácida Gardacid 
3 - T. Ambiente Lavagem  
4 - T. Ambiente Lavagem  
5 - T. Ambiente Lavagem  

6 17,5 T. Ambiente Cromatação de 
Alumínio Gradobond 

7 - T. Ambiente Lavagem  
8 - T. Ambiente Lavagem  

9 - T. Ambiente Lavagem 
Desmineralizada 

 

Total 52,5 m3  
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das 
emissões para o ar 

 
1. Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontrolo. 

Um relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a 
legislação sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte 
informação: 

1) Nome e localização do estabelecimento;  

2) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização com a denominação usada nesta licença; 

3) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha e da 
análise; 

4) Data do relatório; 

5) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise; 

6) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações de 
recolha, análise e responsável técnico; 

7) Objetivo dos ensaios; 

8) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e consequências; 

9) Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (exemplo: 
capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução, etc.); 

10) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (exemplo: 
capacidade utilizada, matérias-primas, etc.); 

11) Informações relativas ao local de amostragem (exemplo: dimensões da chaminé/conduta, 
número de pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.) 

12) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, 
pressão na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do efluente 
gasoso - efetivo e PTN, expressos em unidades SI); 

13) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em 
que são definidos os VLE, indicando concentrações «tal-qual» medidas e corrigidas para o teor 
de O2 adequado; 

14) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos; 

15) No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões das fontes 
inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das fontes 
caracterizadas; 

16) Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 
 

Anexos: detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos 
equipamentos de medição; cópias de outros dados de suporte essenciais. 
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ANEXO III – Licenças de Utilização de Recursos Hídricos 

Captação de Águas Subterrâneas 

 AC1 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º A007888.2017.RH1 
 AC2 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º A016514.2013.RH1 



Processo n.º: 450.10.02.02.009906.2016.RH1

Utilização n.º: A007888.2017.RH1

Início: 2017/06/07

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00019713

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502092076

Nome/Denominação Social* lacoviana tratamento e lacagens de aluminios de viana . lda

Idioma Português

Morada* Zona Industrial II Fase

Localidade* S. ROMÃO NEIVA

Código Postal 4935-232

Concelho* Viana do Castelo

Telefones 258350520

Fax 258350529

Localização

Designação da captação furo 1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Zona Industrial do Neiva

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Minho-Lima / Viana do Castelo / Neiva

Longitude -8.76892

Latitude 41.63609

Região Hidrográfica Minho e Lima

Bacia Hidrográfica Neiva e Costeiras entre o Lima e o Neiva

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 119.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Revestimento:

Tipo PVC

Regime de exploração:

1/4 -
A007888.2017.RH1



Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Volume máximo anual (m3) 69120.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

8650

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Tratamento e revestimento de metais

CAE Principal 25610 : Tratamento e revestimento de metais

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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.
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Outras Condições

1ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

2ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 8650 (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: 450.10.02.02.021513.2013.RH1

Utilização n.º: A016514.2013.RH1

Início: 2013/10/17

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Número de Identificação fiscal 502092076

Nome/Denominação Social Lacoviana- Tratamento e Lavagens de Alumínios de Viana, Ldª

Pessoa Responsável Cambão

País Portugal

Morada Zona Industrial do Neiva II - Fase

Localidade S. Romão do Neiva

Código Postal 4935-232

Concelho Viana do Castelo

Localização

Designação da captação Zona Industrial do Neiva

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Zona Industrial do Neiva

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Minho-Lima / Viana do Castelo / Neiva

Longitude -8.76888

Latitude 41.63663

Região Hidrográfica RH1 :: Minho e Lima

Bacia Hidrográfica 1194S :: Neiva e Costeiras entre o Lima e o Neiva

Sub-Bacia Hidrográfica 01NOR0724 :: Neiva

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 137.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 120.0

Revestimento:

Tipo PVC

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível
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Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Volume máximo anual (m3) 69120.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

8640

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Tratamento e Revestimento de Metais

CAE Principal 25610 : Tratamento e revestimento de metais

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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.
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Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A04611/2011-RH1.1194S.A.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 8640 (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 Administrador Regional da ARH do Norte
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Pimenta Machado
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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