
  
 

  
 

   LICENÇA AMBIENTAL 

           LA n.º 712/1.0/2018 

 

 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e ao 

Controlo Integrados da Poluição, é concedida a Licença Ambiental ao operador 

TAFE – Tratamento de Alumínio e Ferro, S.A. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 278 555, para a instalação 

TAFE – Tratamento de Alumínio e Ferro, S.A. – V. N. Gaia 

sita na Rua da Junqueira de Baixo, n.º 131, união de freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso 

e concelho de Vila Nova de Gaia, para o exercício da atividade de 

Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis 

incluída na categoria 2.6 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na sua atual 

redação, 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 21/2008, emitida a 5 de março de 2008. 

 

 

A presente licença é válida até 20 de março de 2027. 
 

 

 

Amadora, 20 de março de 2018. 

 

 

 

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

 

 

 

                       Nuno Lacasta 
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1 Introdução Geral  

A presente licença ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao regime de emissões industriais 
aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição (REI), para a instalação TAFE – Tratamento de 
Alumínio e Ferro S.A. - Gaia. 

Esta Licença Ambiental consiste na renovação da Licença Ambiental n.º 21/2008, de 05 de março, ao 
abrigo do artigo 21.º do REI, sendo a presente licença emitida para a instalação no seu todo e 
substituindo a anterior Licença Ambiental emitida para a instalação. 

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

Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador, nomeadamente o Relatório Base e o Relatório 
Ambiental Anual (RAA), constituem mecanismos de acompanhamentos da presente LA. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou iniciada sem 
a prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC), nomeadamente o IAPMEI - Agência para a 
Competitividade e Inovação, I.P., e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será integrada na 
licença ou autorização de atividade a emitir pela EC, não substituindo outras licenças emitidas pelas 
autoridades competentes nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) competente em razão da área de localização da instalação.  

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 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. 

O Anexo I da presente LA apresenta uma descrição sumária das atividades e processo de fabrico, 
realizados na instalação. 

1.1 Identificação e Localização da Instalação 

1.1.1 Identificação da Instalação  

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador TAFE – Tratamento de Alumínio e Ferro S.A. 

Instalação TAFE – Tratamento de Alumínio e Ferro S.A. - Gaia 

NIPC 500 278 555 

Morada 4405-870 Porto 

1.1.2 Localização da Instalação  

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação (Lat.; Long.) (1) 41.103881; -8.618005 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Área 
(m2) 

Área total  16 500 

Área coberta 11 000 

Área impermeabilizada 11 000 
(1) Coordenadas Latitude e Longitude, expressas no sistema de referência PT – TM06/ETR S89.  
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1.2 Atividades desenvolvidas na instalação 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação  

Atividade 
Económica CAEREV. 3 Designação CAE Categoria 

PCIP 
Capacidade 
Instalada (1) 

Principal 25610 Tratamento e revestimento de metais 2.6 204,5 m3 

 (1) A capacidade instalada corresponde à capacidade de produção máxima de produto acabado e deve ser calculada para 
um período de laboração de 24 horas, independentemente do período efetivo de laboração da instalação. 

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 82/2003, de 23 de abril, alterado 
pelos Decretos-Leis n.ºs 63/2008, de 2 de abril e 

155/2013, de 5 de novembro e Decreto-lei n.º 
98/2010, de 11 de agosto, já que na atividade da 

instalação são utilizadas matérias-primas e/ou 
subsidiárias classificadas como perigosas para a 
saúde humana ou para o ambiente, segundo o 

disposto pela legislação relativa a substâncias e 
preparações perigosas 

Legislação relativa 
a substâncias e 

preparações 
perigosas 

São utilizadas na atividade da instalação 
matérias-primas e/ou subsidiárias 

classificadas como perigosas para a 
saúde humana ou para o ambiente 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro, 

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) 

Formulário PRTR 
Categoria PRTR: 2f 

Submissão com periodicidade anual 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que 
estabelece o regime da utilização dos recursos 

hídricos 

Autorização de 
Utilização dos 

Recursos Hídricos 
- Captação de 

Água Subterrânea 

APA/ARH Norte 

Anexo III desta LA 

Em matéria de legislação ambiental, a instalação pode apresentar ainda enquadramento no âmbito de 
outros diplomas, em função das respetivas áreas de aplicação específicas. 

1.4 Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 9 anos, exceto se ocorrer, durante o seu prazo de 
vigência, alguma das situações previstas no Artigo 22.º do Diploma 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 21.º do Diploma REI, em 
conjugação com os Artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, ou tendo em conta a 
legislação em vigor à data. 
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2 Condições Operacionais de Exploração 

2.1 Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 Matérias-primas, subsidiárias e subprodutos 

As principais matérias-primas do processo industrial desenvolvido na instalação são os produtos 
utilizados na composição dos banhos da linha de tratamentos de superfície.  

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 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, terá de ser comunicada 
à APA.  

Devem ser mantidos registos das quantidades de matérias-primas/subsidiárias perigosas consumidas 
na instalação bem como da periodicidade de reposição e descarga dos banhos de tratamento em 
conformidade com o mencionado no ponto 6.2 desta LA. 

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). 

2.1.2 Águas de Abastecimento 

O abastecimento de água da instalação provém: 

• Rede pública destinada a consumo humano (consumo doméstico nos sanitários e balneário), 
com o consumo anual médio de 997 m3; 

• Poço de captação de água subterrânea AC3 (vide Anexo III), utilizada exclusivamente na 
atividade industrial (renovação dos banhos de tratamento de superfície por processos químicos 
e eletrolíticos e sistemas associados) com um consumo anual médio de 4 545 m3. 

Para além do poço AC3, existem ainda na instalação três captações de água – AC1 (furo), AC2 (poço) e 
AC4 (poço), já desativadas, sem consumos registados em 2016, dado estarem associadas a etapas do 
processo industrial anteriormente desenvolvidas na instalação, não estando autorizados a captar água 
destes pontos. 

O operador tem instalado um medidor de caudal com totalizador, na captação AC3, de forma a conhecer 
com rigor o volume total de água captado. No caso de ser retomada a exploração do furo AC1, do poço 
AC2 e do poço AC4, deverão ser instalados medidores de caudal com totalizador nestas captações, de 
modo a ser possível determinar com rigor o volume total de água extraído em cada uma delas e a 
determinação do consumo específico de água para as diferentes atividades da instalação abastecidas 
por aquelas captações. As leituras do contador deverão ser reportadas à APA de acordo com as 
condições e a periodicidade definidas no respetivo TURH. 

Na eventualidade de ser necessária a realização de captações de água adicionais, deverá o operador 
proceder ao seu licenciamento, junto a autoridade competente, obrigando-se a comunicar previamente à 
EC a proposta de alteração de exploração da instalação, nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto. 

Devem ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação em conformidade com o 
mencionado no ponto 6.2 desta LA. 

2.1.3 Energia 

Os tipos, usos e consumos médios anuais das diferentes formas de energia utilizadas na instalação são 
apresentados no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Consumos de Energia  

Tipo de 
combustível 

Consumo anual 
estimado  

Capacidade de 
armazenamento 

Licenciamento 
de depósitos Destino/Utilização 

Energia 
Elétrica 

670 407 kWh 

(130,6 tep/ano) (1) 
n.a. n.a. 

Equipamentos do processo 
produtivo 

Gás Natural 
133 895 m3 

(121,2 tep/ano) (1) 
n.a. n.a. 

Alimentação dos 
equipamentos de combustão 

(queimadores) 
(1) Tep – toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os fatores de conversão 

constantes do Despacho n.º 17313/2008, publicado no D.R. n.º 122, II Série, de 2008.06.26. 
n.a. – não aplicável. 

O consumo médio global de energia estima-se em 251,8 tep/ano.  

Qualquer alteração de combustível deverá ser previamente comunicada à APA, de acordo com os 
procedimentos previstos no artigo 19.º do REI, em conjugação com os artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei 
n.º 75/2015, de 11 de maio, ou tendo em conta a legislação em vigor à data. 

2.2 Emissões  

O operador deverá efetuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de retenção, 
drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de modo a permitir mantê-los a 
um nível de eficiência elevado, reduzindo os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo mínimo 
possível. Deve ser assegurado o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e de 
monitorização. 

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 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 

Existem oito fontes pontuais de emissão, caracterizadas de acordo com o Quadro 6. 

Quadro 6 – Identificação das fontes pontuais de emissão 

Código 
da 

Fonte 

Designação da fonte e processo e/ou 
atividades associados 

Potência 
térmica 
nominal 
(kWth) 

Sistemas 
de 

tratamento 

Altura da 
chaminé 
acima do 

nível do solo 
(m) (1) 

FF1 Exaustão do queimador do banho de 
colmatagem da linha de anodização 232 - 10 

FF2 
Exaustão do queimador associado aos 

banhos alcalinos da linha de anodização 
(desengorduramento, soda e acetinagem) 

209 - 10 

FF3 Exaustão do forno de lacagem novo 390 - 10 

FF4 Exaustão do forno de lacagem velho 390 - 10 

FF5 Ciclone de polimento automático - Ciclone 10 

FF6 Ciclone de polimento manual - Ciclone 10 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
712 1 0 2018 

 

 

Página 8 de 36 
 

Código 
da 

Fonte 

Designação da fonte e processo e/ou 
atividades associados 

Potência 
térmica 
nominal 
(kWth) 

Sistemas 
de 

tratamento 

Altura da 
chaminé 
acima do 

nível do solo 
(m) (1) 

FF7 Filtro associado aos ciclones das cabines 
de pintura - 

Ciclone 
seguido de 

filtro de 
mangas 

10 

FF8 Extração de gases da anodização - 

Lavagem 
através de 

cascata/chu
veiro de 

águas para 
parâmetros 

alcalinos 

10 

(1) Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo.  
 

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 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 normalizados, de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167 (2007), ou norma 
equivalente, relativas às condições a comprimir na “Secção de amostragem e plataforma para chaminés 
ou condutas circularem 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 Sistemas de tratamento 

O sistema de tratamento de efluentes gasosos (STEG) associados às fontes pontuais encontram-se 
referenciado no Quadro 6. 

O operador deve garantir que são cumpridos os requisitos do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 
de abril. 

2.2.1.3 Monitorização 

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais identificadas no Quadro 7 
deverá ser efetuado de acordo com o especificado no quadro seguinte, não devendo nenhum parâmetro 
de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 

Quadro 7 – Valores Limite de Emissão (VLE) e Frequência de Monitorização para as fontes FF1 a FF17 

Código 
da Fonte 

Designação da fonte e 
processo e/ou 

atividades associados 

Categoria 
COV Parâmetro (1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência de 
monitorização 

FF1 
Exaustão do queimador 

do banho de colmatagem 
da linha de anodização 

n.a 

Óxidos de azoto (NOx), 
expressos em NO2 

500 

Uma vez de 3 
em 3 anos (4) Partículas (PTS) 150 

Compostos orgânicos 
voláteis (COV) 200 (3) 

FF2 

Exaustão do queimador 
associado aos banhos 
alcalinos da linha de 

anodização 

n.a 

Óxidos de azoto (NOx), 
expressos em NO2 

500 
Uma vez de 3 
em 3 anos (4) 

Partículas (PTS) 150 
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Código 
da Fonte 

Designação da fonte e 
processo e/ou 

atividades associados 

Categoria 
COV Parâmetro (1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência de 
monitorização 

(desengorduramento, 
soda e acetinagem) 

Compostos orgânicos 
voláteis (COV) 200 (3) 

FF3 
 

Exaustão do forno de 
lacagem novo 

 
n.a 

Óxidos de azoto (NOx), 
expressos em NO2 

500 

Uma vez de 3 
em 3 anos (4) Partículas (PTS) 150 

Compostos orgânicos 
voláteis (COV) 200 (3) 

FF4 Exaustão do forno de 
lacagem velho 

n.a 

Óxidos de azoto (NOx), 
expressos em NO2 

500 

Uma vez de 3 
em 3 anos (4) Partículas (PTS) 150 

Compostos orgânicos 
voláteis (COV) 

200 (3) 

FF5 
Ciclone de polimento 

automático 
n.a Partículas (PTS) 150 

Uma vez de 3 
em 3 anos (4) 

FF6 Ciclone de polimento 
manual 

n.a Partículas (PTS) 150 Uma vez de 3 
em 3 anos (4) 

FF7 
Filtro associado aos 

ciclones das cabines de 
pintura 

n.a 

Partículas (PTS) 150 Uma vez de 3 
em 3 anos (4) 

Metais III (5) 5 (6) 

FF8 Extração de gases da 
anodização 

n.a 

Partículas (PTS) 150 
Uma vez de 3 
em 3 anos (4) Compostos orgânicos 

voláteis (COV) 200 (3) 

 (1) Para as fontes pontuais associadas a equipamentos de combustão deverá ser monitorizado o parâmetro monóxido de carbono 
(CO) por forma a avaliar a eficiência da combustão (FF1, FF2, FF3 e FF4). 

(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) Caso se verifique que as mesmas têm abrangência pelo Capítulo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, o VLE 
passará a ser o valor estipulado no ponto 8 do Quadro 53 do Capítulo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, com 
valores de emissão difusa decorrentes da atividade correspondente a 25 % de entradas de solventes; 

(4) Nas situações de monitorização a efetuar de 3 em 3 anos, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos dos poluentes 
emitidos para valores superiores aos limiares mássicos mínimos deverá a frequência de monitorização passar, desde logo, a 
duas vezes por ano; 

(5) Platina (Pt), Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), Cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn), Manganésio (Mn), Paládio (Pd), 
Zinco (Zn); Atendendo no entanto aos processos associados a esta fonte de emissão, verifica-se a relevância de monitorização 
apenas para as emissões de chumbo. 

 (6) Para este parâmetro associado à fonte pontual FF7, deverá o operador realizar uma campanha de monitorização e, na 
sequência da mesma, a monitorização destes parâmetros poderá ser dispensada se na medição efetuada não se verificar a 
presença dos elementos indicados na nota (5). Caso contrário, deverá efetuar monitorização deste parâmetro um vez de 3 em 3 
anos e cumprir o indicado na nota (4). 

n.a. – não aplicável. 

De acordo com o previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a comunicação dos 
resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR, até um máximo de 60 dias seguidos 
contados a partir da data de realização da monitorização e conter toda a informação constante no 
Anexo II, ponto 1 desta LA. 

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 desta licença (acidentes e 
emergências). 
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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.  

Para todas as fontes sujeitas a monitorização pontual e 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 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

2.2.1.4 Emissões difusas 

O operador deverá assegurar que eventuais emissões difusas resultantes dos processos da atividade 
devem ser captadas e canalizadas para um sistema de exaustão e descarregadas na atmosfera exterior 
através de chaminés com altura regular de acordo com a metodologia estabelecida na Portaria n.º 
263/2005, de 17 de março e Declaração de retificação n.º 38/2005, de 16 de maio.  

2.2.2 Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Os efluentes produzidos na instalação incluem: 

i. Águas residuais domésticas provenientes das casas de banho, balneários e cantina; 

ii. Águas residuais industriais provenientes do processo produtivo; 

iii. Águas pluviais não contaminadas. 

A instalação possui uma ETARI para o tratamento das águas residuais industriais provenientes do 
processo produtivo, antes da sua descarga no coletor municipal, no ponto ED1. 

2.2.2.1 Tratamento 

Existem na instalação redes separativas para a recolha e drenagem das águas residuais domésticas, 
águas residuais industriais e águas pluviais.  

As águas residuais domésticas e pluviais são descarregadas no coletor municipal de águas residuais 
sem ser realizado qualquer tratamento prévio. 

As águas residuais industriais são tratadas previamente à sua descarga no coletor municipal, existindo 
para o efeito na instalação uma estação de tratamento de águas residuais industriais (ETARI) 
dimensionada para o tratamento dos efluentes provenientes das linhas de anodização e pré-tratamento 
para a lacagem e unidades associadas, antes da descarga no coletor municipal.  

O tratamento das águas residuais na ETARI está sistematizado em etapas nas quais são executadas as 
várias fases sequencialmente: neutralização, floculação e sedimentação. 

Os efluentes dos banhos de lavagem são encaminhados ao sistema de tratamento de forma contínua, 
enquanto que os efluentes resultantes da renovação dos banhos ativos são descarregados 
pontualmente, sempre que atingida a saturação do banho em termos da concentração limite de 
contaminantes. Adicionalmente, poder-se-á recorrer aos banhos ativos para o acerto de pH do efluente 
a tratar, sendo que, nesse caso, é descarregado para a ETARI parte do conteúdo de um determinado 
banho ativo diretamente a partir da tina respetiva. 

A ETARI funciona em regime contínuo e é composta pelos seguintes órgãos principais: 

� Tanque de retenção, de 100 m3 de capacidade, para receção, armazenamento e homogeneização 
dos efluentes industriais; 

� Tanque de retenção, de 30 m3 de capacidade, para receção, armazenamento e homogeneização 
dos efluentes industriais em caso de descarga acidental proveniente das linhas; 

� Reator cilíndrico de 4 m3 de volume para neutralização; 

� Tanque cilíndrico com 1,6 m3 de volume para bombeio do efluente da neutralização ao decantador; 

� 1 Decantador; 

� 1 Filtro prensa. 
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A totalidade dos efluentes industriais a tratar é alimentada ao tanque de retenção, de modo a promover 
a homogeneização dos principais parâmetros físico-químicos em torno de valores médios e assim 
permitir o funcionamento da estação em regime contínuo. 

O sistema de tratamento consiste na etapa de neutralização do efluente com ácido sulfúrico ou soda 
cáustica/cal, consoante o pH registado no reator de 4 m3 de capacidade. A etapa de neutralização tem 
por objetivo a regulação do pH entre 6 e 9, gama em que são insolúveis os hidróxidos metálicos 
formados durante esta fase.  

O efluente da neutralização é então alimentado ao depósito de bombeio para o decantador, sendo daqui 
enviado para o decantador, ao mesmo tempo que é adicionado o floculante, pelo que a etapa de 
floculação é simultânea à sedimentação dos hidróxidos metálicos e de outras partículas em suspensão.   

A fase sólida resultante da decantação é desidratada no filtro prensa, cujo efluente é novamente 
alimentado ao início do processo e o líquido clarificado, constituindo o efluente tratado, é descarregado 
no coletor municipal no ponto ED1. 

A instalação dispõe ainda de um sistema de recirculação da água dos últimos banhos de lavagem das 
etapas de passivação, na linha de lacagem, e da última etapa de lavagem da linha de anodização. Para 
tal existem na instalação duas unidades de desmineralização que asseguram a limpeza daqueles 
banhos de lavagem por um processo de permuta iónica, permitindo assim a sua reutilização através do 
reenvio da água tratada para a última tina de lavagem.  

2.2.2.2 Pontos de emissão 

Os pontos de emissão de águas residuais domésticas, industriais e pluviais encontram-se identificados 
no Quadro 8. 

Quadro 8 – Pontos de emissão/descarga de águas residuais 

Pontos 
de 

emissão 

Coordenadas (1) 
Tipo Sistema de tratamento Regime de 

descarga 
Latitude Longitude 

ED1 
41.103276 -8.618381 

Doméstico Coletor Municipal Contínuo 

ED2 Industrial Coletor Municipal Contínuo 

ED3 41.103611 -8.617943 

Pluvial Meio hídrico Contínuo ED4 41.103954 -8.617648 

ED5 41.104176 -8.618423 
(1) Coordenadas Latitude e Longitude, expressas no sistema de referência PT – TM06/ETR S89.  

2.2.2.3 Monitorização 

O autocontrolo das águas residuais tratadas na ETARI da instalação e descarregadas no coletor 
municipal no ponto ED1 deverá ser efetuado tal como especificado no Quadro 9 desta LA, sendo que 
as condições de monitorização definidas naquele quadro não dispensam o cumprimento das demais 
obrigações definidas pela águas de Gaia, EM, S.A., entidade gestora do sistema públicos de distribuição 
e abastecimento de água (coletor público e ETAR municipal, ou outra que a venha a substituir). 

Quadro 9 – Monitorização das águas residuais industriais no ponto ED1 (após tratamento da ETARI da 
instalação) 

Parâmetro 
Expressão 

dos 
resultados 

VLE Frequência de 
monitorização 

pH Escala de 
Soransen 5,5 – 9,5 Trimestral 

Carência Química de 
Oxigénio (CQO) mg/L O2 1 000 Trimestral 
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Parâmetro 
Expressão 

dos 
resultados 

VLE Frequência de 
monitorização 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 500 Trimestral 

Azoto Amoniacal mg/L NH4 100 Trimestral 

Hidrocarbonetos Totais mg/L 50 Trimestral 

Estanho total mg/L Sn 2,0 (1) Trimestral 

Fluoretos mg/L F 20 Trimestral 

Nitratos mg/L NO3 50 (3) Trimestral 

Alumínio total mg/L Al 10 (3) Trimestral 
(1) Os Valores Limite de Emissão para estes parâmetros correspondem a VEA, associados às MTD aplicáveis aos mesmos no 
BREF sectorial, dentro da gama de valores estabelecida no mesmo para a descarga em coletor/rede pública com tratamento 
posterior antes de descarga no meio; 

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 sejam registadas reclamações 
relativas a ruído ou caso 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 integrados no RAA. 

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. 

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. 

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). 

2.3 Resíduos  

2.3.1 Armazenamento Temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação e que aguardam encaminhamento 
para destino final, deverá ser sempre efetuado nas áreas/parques destinados a esse efeito (parques de 
armazenamento de resíduos identificados no Quadro 10), 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.  
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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 o não 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, enfatizando-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 (LER) – publicada pela Decisão 
2014/955/EU1, 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. 

A instalação dispõe de cinco áreas/parques de armazenamento temporário, para resíduos perigosos e 
não perigosos, cujas principais características e tipologia de resíduos armazenados encontram-se 
sistematizados no quadro seguinte. 

Quadro 10 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 

                                                 
1 Altera a Decisão 2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados 
Membros a partir de 1 de junho de 2015 

Código 

Área (m2) 

Vedado 

(S/N) 

Sistema de 
drenagem 

(S/N) 

Bacia de 
retenção 

(S/N) 

Tipologia de resíduos armazenados 

T
o

ta
l 

C
o

b
er

ta
 

Im
p

er
m

ea
b

ili
za

d
a

PA1 100 120 100 N S S 

Lamas e bolos de filtração contendo substâncias 
perigosas. 

Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos. 

PA2 5 0 - N N N Aparas e limalhas de metais ferrosos. 

PA3 130 130 - N N N 

Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos 
em 08 01 11. 

Lamas de maquinagem não abrangidas em 12 
01 14. 

Outros resíduos da moldagem e do tratamento 
físico e mecânico de superfície de metais e 
plásticos 

Embalagens contendo ou contaminadas por 
resíduos de substâncias perigosas. 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros 
de óleo não anteriormente especificados), panos 
de limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas 
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Se eventualmente na exploração da instalação forem gerados resíduos cujo código LER não se 
enquadre nos resíduos identificados no Quadro 10, o operador deverá proceder à criação de 
parques/zonas de armazenamento temporário desses resíduos.  

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na instalação (espaços interiores e exteriores) deve 
ser recolhido, identificado, separado, acondicionado e encaminhado para destino final adequado à sua 
tipologia. Os resíduos, devidamente acondicionados, devem ser temporariamente armazenados em 
parque(s)/zona(s) destinada(s) para o efeito (de modo a ser evitada a existência de aglomerados de 
resíduos sem acondicionamento) de acordo com as condições indicadas nesta LA.  

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.  

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 na alínea b) do n.º 1 do artigo.º 32º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado através 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. 

2.3.2 Transporte 

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições estabelecidas na 
Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio. 

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 Licenciamento do Ambiente 
(SILiAmb).  

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. 

Especificamente para o transporte de óleos usados, caso aplicável, o operador terá de dar cumprimento 
às disposições aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua atual 
redação, relativo à gestão de óleos novos e óleos usados e da Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro, 
que estabelece as normas de segurança e identificação para o transporte de óleos usados. 

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. 

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, deverá ser assegurado que os resíduos resultantes da 
laboração da instalação, incluindo os resíduos das áreas administrativas, equiparados a resíduos 
urbanos, sejam encaminhados para operadores devidamente legalizados para o efeito, devendo ser 

PA4 5 5 5 N N N 
Embalagens de papel e cartão. 

Embalagens de plástico. 

PA5 1 2 2 N N N Resíduos de materiais de granalhagem não 
abrangidos em 12 01 16. 

PA6 14 16 - N N N Lamas de outros tratamentos de águas residuais 
industriais não abrangidas em 19 08 13. 
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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 art.º 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. 

3 MTD Utilizadas e Medidas a Implementar  

3.1 MTD Implementadas 

O funcionamento da atividade inclui a aplicação de algumas das técnicas identificadas como Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD) no Documento de Referência no âmbito PCIP para aplicação sectorial, 
“Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics”, 
BREF STM, adotado pela Comissão Europeia em Agosto de 2006, disponível em http://eippcb.jrc.es/.  

As MTD aplicadas na instalação e/ou implementadas de acordo com o projeto apresentado a 
licenciamento encontram-se identificadas no Quadro 11. 

Quadro 11 – MTD implementadas e /ou com implementação prevista na instalação, de acordo com o projeto 
de licenciamento apresentado 

MTD – Melhor 
Técnica 

Disponível 
Descrição da MTD 

Descrição do modo de 
implementação/justificação da não 

implementação 

Implementada 
(sim/não) 

BREF STM - Surface Treatment of Metals and Plastics 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) de aplicação geral 

MTD 2 

Limpeza e 
Manutenção 

(5.1.1.2) 

Elaboração de um programa 
de limpeza e manutenção, 

que inclui formação e ações 
preventivas dos 
colaboradores. 

Existe um plano de manutenção 
preventiva e uma instrução de trabalho 
"Manutenção dos equipamentos com 
emissões para o ambiente" que define 
regras, responsabilidades e ações a 
desenvolver. 

Implementada 

MTD 3 

Minimização do 
efeito de 

reprocesso 

(5.1.1.3) 

Redução dos impactes 
ambientais causados pelo 

reprocessamento de material, 
através de sistemas de 

gestão que requerem uma 
reavaliação regular das 

especificações do processo e 
do controlo da qualidade em 
conjunto com o operador e o 

cliente. 

O objetivo interno de rejeição de peças, 
implementando medidas para o atingir. 
Plano de inspeção e ensaio com 
especificações de parâmetros de banhos; 
instrução para verificação e mudança de 
banhos; controlo de qualidade do produto 
final, de acordo com especificações 
técnicas. 

Implementada 

MTD 4 

Benchmarking 
da instalação 

(5.1.1.4) 

Aferição do desempenho 
(benchmarking) dos 

consumos e emissões (ao 
longo do tempo e em função 
de dados internos e externo). 

Controlo interno regular de diversos 
parâmetros de desempenho: consumos 
de água, rejeição de águas residuais, 
emissões gasosas e consumos de 
produtos químicos. 

Implementada 

MTD 5 

Otimização e 
controlo das 

linhas de 

Otimização de atividades 
individuais e das linhas de 

produção calculando 
teoricamente os inputs e 
outputs para eventuais 

Parâmetros controlados e otimizados 
(manualmente ou de modo automático): 
caudais, temperaturas, concentrações de 
banhos, voltagem e amperagem nos 

Implementada 
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processo 

(5.1.1.5) 

opções de melhoria e 
comparar estes valores com 
os que a instalação alcança 

sem essas medidas. 

retificadores. 

MTD 6 

Otimização do 
layout da 
instalação 

(5.1.2) 

Projetar, construir e operar 
uma instalação no sentido de 
prevenir a poluição através da 

identificação dos potenciais 
riscos e implementar um 

plano de ações. 

Linhas de anodização e lacagem 
projetadas tendo em vista a proteção do 
ambiente. A operação das linhas também 
salvaguarda a proteção do ambiente 
(tratamento dos efluentes na ETAR, 
armazenamento adequado de produtos 
químicos). 

Implementada 

MTD 7 

Armazenament
o de químicos 
e substratos 

(5.1.2.1) 

Técnicas de prevenção da 
degradação dos substratos.  Implementada 

MTD 8 

Agitação dos 
banhos 

(5.1.3) 

Técnicas de implementação 
de sistemas de agitação de 

banhos, assegurando a 
renovação da solução sobre a 

superfície a tratar. 

Agitação com ar de diversos banhos. Implementada 

MTD 9 

Eletricidade 

(5.1.4.1) 

 

Medidas de redução do 
consumo de eletricidade. 

Medidas de redução de energia 
(minimização da energia reativa, distância 
mínima entre retificadores e ânodos, 
manutenção regular de contactos e 
equipamentos, investimento recente em 
retificadores de corrente modernos, 
monitorização e otimização das 
temperaturas de processo, 
aproveitamento do calor do banho de 
selagem para a coloração eletrolítica, e 
refrigeração). 

Existência de tina de colmatagem 
revestida a esferovite. 

Implementada 

MTD 10 

Aquecimento 
de Soluções 

(5.1.4.2) 

Verificar manualmente ou 
automaticamente se 
resistências elétricas 

utilizadas para o aquecimento 
de soluções diretamente nas 

tinas dos banhos se 
encontram completamente 

submersas.  

Implementada 

MTD 11 

Redução de 
perdas de calor 

(5.1.4.3) 

Melhores técnicas para evitar 
perdas de calor. Implementada 

MTD 12 

Refrigeração 

(5.1.4.4) 

Pontos a ter em conta sempre 
que é necessário baixar a 
temperatura de operação. 

Implementada 

MTD 13 

Redução do 
consumo de 

água 

(5.1.5.1) 

Monitorização de todos os 
pontos de consumo de água 
e técnicas de recuperação 

água. 

As peças são penduradas em pendurais 
para minimizar escorrências. 

 Monitorização e controlo dos consumos 
de água, redução do arraste por 
otimização de tempos de escorrimento, 
filtração de águas/desmineralização 
(regresso aos banhos de lavagem para 
reutilização no mesmo processo; 
escorrimento das águas para evitar 
contaminação dos banhos posteriores). 

Implementada 

MTD 14 

Redução de 
arrastes 

(5.1.5.2; 

Medidas a implementar para 
redução de arrastes de água 

excedente da lavagem 
anterior. 

Implementada 
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5.1.5.3) 

 

MTD 15 

Banhos de 
lavagens 

(5.1.5.4) 

Utilização de passos múltiplos 
de lavagem; utilização de 

lavagens em casta; 
reutilização de águas de 

lavagens. 

Implementada 

MTD 16 

Reutilização de 
materiais e 
gestão de 
resíduos 

(5.1.6; 5.1.6.1; 
5.1.6.2; 
5.1.6.4) 

Técnicas para atuar ao nível 
da prevenção e redução, 

sendo de extrema 
importância reutilizar, reciclar 

e recuperar os resíduos 
produzidos, para prevenir as 
perdas de materiais não os 

sobre doseando.  

Manutenção preventiva (resinas de 
permuta iónica e filtração). Os banhos de 
acetato de cobalto, permanganato de 
potássio, coloração eletrolítica e banho 
isento de crómio/passivação nunca são 
descarregados (mas podem ser 
filtrados/recuperação dos banhos). 

Os restantes banhos que são 
descarregados são filtrados 
periodicamente para aumentar o tempo de 
vida útil dos mesmos. 

Implementada 

MTD 17 

Controlo e 
manutenção de 

banhos 

(5.1.7) 

Determinação das gamas de 
operação ótimas para cada 
banho (ex. concentração, 

temperatura, pH, densidade 
de corrente, viscosidade, 

tensão superficial).  

Eliminação os elementos 
contaminantes dos banhos.  

Monitorização e controlo dos parâmetros 
de processo com vista a prolongar a vida 
útil dos banhos + filtração/recuperação 
dos banhos anteriores. 

Implementada 

MTD 18 

Emissões para 
a água por 

“desperdício”  

(5.1.8; 5.1.8.1; 
5.1.8.2; 
5.1.8.3) 

Técnica para minimizar a 
emissão para a águas por 

“desperdício” e VEA efluentes 
líquidos. 

Os efluentes gerados nas linhas são 
conduzidos de forma separada e juntos na 
conduta de encaminhamento para a ETAR 
da TAFE. 

Implementada 

MTD 19 

Resíduos 

(5.1.9) 

Técnicas de Minimização de 
resíduos e para a 

recuperação de materiais e 
gestão de resíduos. 

Os ganchos de ferro são reciclados 
externamente e os ganchos partidos da 
lacagem são substituídos e decapados 
internamente, voltando a ser reutilizados. 

Implementada 

MTD 20 

Emissões 
Atmosféricas 

(5.1.10) 

VEA efluentes gasosos. 

As emissões dos banhos de soda e 
acetinagem são conduzidos por extração 
para o exterior (após lavador de gases 
com água que é conduzida à ETAR, 
descarregada trimestralmente). 

Implementada 

MTD 22 

Solos e 
Desativação da 

instalação 

(5.1.12) 

Medidas para proteger as 
águas subterrâneas e a 
auxiliar a desativação da 

instalação. 

Áreas de armazenamento de produtos 
químicos cobertas, impermeabilizadas, 
com grelha que envolve toda a zona para 
condução, de eventual derrame, para um 
tanque estanque. 

Áreas de armazenamento de resíduos 
perigosos cobertas, impermeabilizadas, 
com tina de retenção, sempre que 
necessário.  

Áreas das tinas de tratamento de 
superfície preparadas para direcionar um 
derrame acidental para a ETARI, através 

Implementada 
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da existência de uma bacia de retenção 
no pavimento. 

A ETARI encontra-se implantada numa 
área, onde qualquer derrame que possa 
eventualmente ocorrer, é conduzido para 
o tanque de receção de efluentes para 
tratamento. 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para processos específicos 

MTD 23 

jigging  

(5.2.1) 

Técnicas para minimizar a 
perda de peças de trabalho e 

maximizar a eficiência de 
transporte atual. 

Bastidores adequados e sujeitos a 
manutenção preventiva, de modo a 
minimizar a perda de peças e otimizar a 
passagem de corrente elétrica. Os de 
ferro são reciclados externamente e os 
ganchos partidos da lacagem são 
substituídos e decapados internamente, 
voltando a ser reutilizados. 

Implementada 

MTD 24 

Jig lines - 
Redução de 

arraste 

(5.2.2) 

Técnicas para evitar o arraste 
fora de soluções de processo 
em linhas de processamento. 

Bastidores existentes estudados de modo 
a reduzir a retenção do líquido no seu 
interior e otimizar os tempos de arraste. A 
posição das barras e perfis permitem a 
otimização dos escorrimentos. 

Implementada 

MTD 25 

Barrel lines - 
Redução de 

arraste 

 (5.2.3) 

Técnicas para evitar o arraste 
fora de soluções de processo 
em linhas de processamento. 

Tempos de permanência das peças em 
cada tina estabelecidos de modo a evitar 
arrastes para etapas subsequentes. 

Implementada 

MTD 27 

Substituição 
e/ou controlo 

de substâncias 
nocivas 

(5.2.5; 5.2.5.1; 
5.2.5.2; 5.2.5.3; 
5.2.5.4; 5.2.5.5; 

5.2.5.6 e 
5.2.5.7) 

Técnicas de redução da 
utilização de substâncias. 

 

Procura, na medida do possível, substituir 
substâncias nocivas por outras de menor 
perigosidade, nomeadamente a 
eliminação do crómio hexavalente e o 
chumbo/TGIC nas tintas.  

Implementada 

MTD 29 

Substituição e 
alternativas 

para 
desengordura

mento 

(5.2.7) 

Escolher, em conjunto com os 
seus fornecedores, qual o 

desengordurante que melhor 
se adapta às necessidades 
da instalação considerando 

alguns pontos. 

O desengorduramento realizado é do tipo 
aquoso e isento de boro. O processo é 

controlado de modo a maximizar o tempo 
de vida útil dos banhos. 

Implementada 

MTD 30 

Manutenção e 
prolongamento 

da vida de 
banhos 

desengorduran
tes  

(5.2.8) 

Técnicas para prolongar o 
tempo de vida médio dos 

banhos. 

 

O desengorduramento realizado é do tipo 
aquoso. O processo é controlado de modo 
a maximizar o tempo de vida útil dos 
banhos (filtração dos banhos). 

Implementada 
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MTD 33 

Anodização 

(5.2.11) 

MTD que se aplicam 
especificamente 

à anodização, além de todas 
as MTD genéricas e 

específicas. 

Manutenção preventiva. Banhos de 
acetato de cobalto, permanganato de 
potássio, coloração eletrolítica e banho 
isento de crómio/passivação nunca são 
descarregados. Os restantes banhos que 
são descarregados são filtrados 
periodicamente para aumentar o tempo de 
vida útil dos mesmos. 

Monitorização e controlo dos parâmetros 
de processo com vista a prolongar a vida 
útil dos banhos. 

Implementada 

No que se refere à utilização de Melhores Técnicas Disponíveis transversais foram ainda analisados os 
seguintes documentos, disponíveis em http://eippcb.jrc.es/: 

• Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE, 
Comissão Europeia, fevereiro de 2009; 

• Reference Document on Best Available Techniques on Emissons from Storage – BREF EFS, 
Comissão Europeia, julho de 2006. 

As MTD aplicadas na instalação e/ou implementadas de acordo com o projeto apresentado a 
licenciamento encontram-se identificadas no Quadro 12 

Quadro 12 – MTD implementada e/ou com implementação prevista na instalação, de acordo com o projeto 
apresentado a licenciamento 

MTD – Melhor 
Técnica 

Disponível 
Descrição da MTD Descrição do modo de implementação Implementada 

(sim/não) 

BREF ENE – Eficiency Energy 

MTD 1  

Gestão da 
eficiência 
energética 

(4.2.1) 

Aplicar e respeitar um 
Sistema de Gestão de 
Eficiência Energética 

(SGEEE). 

Possui sistema de monitorização global 
dos consumos de energia. São efetuadas 
estimativas anuais dos consumos por 
setor, para garantir um maior controlo. São 
aproveitados resultados de medições, e 
auditorias, de energia efetuadas noutra 
instalação do grupo para melhorar o seu 
desempenho energético. 

Implementada 

MTD 2 

Melhoria 
ambiental 
contínua  

(4.2.2.1) 

Minimizar o impacto 
ambiental de uma instalação 
através da programação das 
ações e dos investimentos de 
maneira integrada e a custo, 
médio e longo prazo, tendo 

em conta os custos e 
benefícios. 

Não sendo uma instalação consumidora 
intensiva de energia, não realiza 
periodicamente auditorias energéticas e 
planos de racionalização. No entanto, 
aproveita os resultados e ações da 
instalação do grupo para melhorar o seu 
desempenho. 

Implementada 

MTD 3, 4, 5 e 
6 

Identificação 
dos aspetos 
relacionados 

com a 
eficiência 

energética de 
uma 

instalação e 
de 

oportunidades 
de poupança 

Realização de auditorias; 
utilização de instrumentos e 
metodologias apropriados 

para a identificação e 
quantificação da otimização 
energética; identificação das 
possibilidades de otimização 

da recuperação de energia da 
instalação no seu todo. 

Não sendo uma instalação consumidora 
intensiva de energia, não realiza 
periodicamente auditorias energéticas e 
planos de racionalização. No entanto, 
aproveita os resultados e ações da 
instalação do grupo para melhorar o seu 
desempenho. 

A compra de equipamentos é procedida 
por uma análise da sua eficiência 
energética. 

Não aplicável 
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de energia 

(4.2.2.2) 

MTD 7 

Abordagem de 
sistema da 

gestão 
energética 

(4.2.2.3) 

Otimização da eficiência 
energética adotando uma 
abordagem de sistema da 

gestão energética da 
instalação. 

Implementada 

MTD 8 

Estabelecer e 
rever objetivos 
e indicadores 
de eficiência 
energética 

 (4.2.2.4) 

Medidas para definição de 
indicadores adequados da 

eficiência energética. 

Não sendo uma instalação consumidora 
intensiva de energia, não realiza 
periodicamente auditorias energéticas e 
planos de racionalização. No entanto, 
aproveita os resultados e ações da 
instalação do grupo para melhorar o seu 
desempenho. 

Implementada 

MTD 9 

Benchmarking 

 (4.2.2.5) 

Proceder a comparações 
sistemáticas e regulares com 

valores de referência 
sectoriais, nacionais ou 
regionais, sempre que 

existam dados validados. 

Instalado sistema de iluminação com LED, 
decorrente de medida preconizada para a 
outra instalação do grupo. Não tem sido 
possível obter dados de instalações 
similares. 

Implementada 

MTD 10 

 Integração da 
eficiência 

energética em 
fase de 
projeto  

(4.2.3) 

Elementos para otimização 
da eficiência energética 

aquando do projeto de uma 
nova instalação, unidade ou 

sistema ou de uma 
modernização significativa 

dos mesmos. 

Sempre que possível, aquisição de 
motores eficientes e iluminação de baixo 
consumo. 

Implementada 

MTD 11 

 Aumento da 
integração do 

processo 

(4.2.4) 

Otimização da utilização de 
energia entre os diversos 

processos ou sistemas, no 
interior da instalação ou com 
o envolvimento de terceiros. 

Possui um banho que é aquecido com 
calor proveniente de outro banho, 
otimizando assim o consumo de energia. 

Implementada 

MTD 12 

 Aumento da 
integração do 

processo 

(4.2.5) 

Técnicas para manter a 
dinâmica do programa de 

eficiência energética. 

Monitorização do plano de racionalização 
de energia na outra unidade do grupo, 
sempre que viável, como foi o caso da 
instalação de sistema de iluminação por 
LED. 

Implementada 

MTD 13 

 Manutenção 
de 

competências 

 (4.2.6) 

Técnicas para conservar as 
competências em eficiências 
energéticas e em sistemas 
consumidores de energia. 

Sempre que necessário é subcontrata 
empresa externa para apoio na gestão da 
eficiência energética da instalação. 

Implementada 

MTD 14 

Controlo 
eficaz dos 
processos  

(4.2.7) 

Técnicas para garantir um 
controlo efetivo dos 

processos. 

A empresa monitoriza os consumos anuais 
de energia (energia elétrica e gás natural). 

Implementada 
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MTD 15  

Manutenção 

 (4.2.8) 

Instrumentos para proceder à 
manutenção das instalações 

de modo a otimizar a sua 
eficiência energética. 

A empresa realiza a manutenção dos 
quadros elétricos e dos restantes 
equipamentos. 

Implementada 

MTD 17 

Combustão 

(4.3.1) 

Técnicas para otimização da 
eficiência energética da 

combustão. 

Periodicamente é efetuada a afinação dos 
queimadores, para otimizar as condições 
de combustão. 

Implementada 

MTD 19 

Recuperação 
de calor 

(4.3.3) 

Otimizar a eficiência 
energética de permutadores 

de calor. 

Manutenção regular dos sistemas de 
permutadores de calor; substituição de 
placas. 

Implementada 

MTD 21, 22 e 
23 

Abasteciment
o de energia 

elétrica 

(4.3.5) 

Técnicas para aumento do 
fator de potência em 
conformidade com os 

requisitos do distribuir local 
de energia elétrica; 

Verificação do fornecimento 
de energia elétrica; 

Técnicas para otimização da 
eficiência do fornecimento de 

energia elétrica. 

Verificação dos PT. Implementada 

MTD 24 

Subsistemas 
que utilizam 

motores 
elétricos  

(4.3.6) 

Etapas para otimização dos 
motores elétricos. 

Instalação de variadores de frequência (por 
exemplo, fornos de lacagem). Implementada 

MTD 25 

Sistemas de 
ar comprimido  

(4.3.7) 

Técnicas para otimização dos 
sistemas de ar comprimido. 

Verificação periódica de fugas de ar 
comprimido e substituição de mangueiras, 
sempre que necessário. 

Implementada 

MTD 26 

Sistemas de 
bombagem  

(4.3.8) 

Técnicas para otimização dos 
sistemas de bombagem. 

Sistemas de bombagem associados à linha 
de lacagem com temporizadores. Implementada 

MTD 27 

Sistemas de 
aquecimento, 
ventilação e ar 
condicionado 

(AVAC)  

(4.3.9) 

Técnicas para otimização dos 
sistemas AVAC 

Verificações periódicas do funcionamento 
dos chillers.  Implementada 

MTD 28 

 Sistemas de 
iluminação  

(4.3.10) 

Técnicas para otimização da 
iluminação artificial. Instalação LED’s Implementada 
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BREF EFS – Emissons from Storage 

MTD 24 

Proteção 
contra o fogo 

(5.1.1.3) 

Implementar medidas de 
proteção contra incêndios 

(decidido caso a caso) 

Existência de medidas de autoproteção 
aprovadas pela ANPC. Implementada 

MTD 25 

Equipamento 
de combate a 

incêndios 

(5.1.1.3) 

Implementar equipamento de 
combate a incêndios e a 

decisão sobre qual o 
equipamento dever ser 

aplicado (decidido caso a 
caso) 

Existência de medidas de autoproteção 
aprovadas pela ANPC. Implementada 

MTD 28 

Formação e 
responsabilida

de 

(5.1.2) 

Identificação de pessoa 
responsável, com formação 
específica, para resposta a 

emergências. 

As funções associadas à resposta de 
emergência estão perfeitamente definidas Implementada 

MTD 29 

Área de 
armazenagem 

(5.1.2) 

Utilizar armazéns interiores 
e/ou exteriores cobertos. Sempre que necessário. Implementada 

MTD 30 

Separação e 
segregação 

(5.1.2) 

Separar substâncias 
incompatíveis. 

Existência de separação de substâncias 
incompatíveis Implementada 

MTD 32 

Equipamentos 
de combate a 

incêndios 

(5.1.2) 

Aplicar um nível de proteção 
adequado das medidas de 

prevenção de incêndios e de 
combate a incêndios. 

Existência de medidas de autoproteção 
aprovadas pela ANPC. Implementada 

MTD 33 

Prevenção da 
ignição 

(5.1.2) 

Evitar a ignição na fonte. 
Existência de separação de substâncias 
incompatíveis Implementada 

MTD 39 

Inspeção e 
manutenção 

(5.2.1) 

Aplicar uma ferramenta para 
determinar planos de 

manutenção proactivos e 
desenvolver planos de 

inspeção. 

Existência de um plano de manutenção. Implementada 

MTD 40 

Programas de 
deteção e 

reparação de 
fugas 

(5.2.1) 

Implementar um plano de 
deteção e reparação de 

fugas. 

Nomeadamente de gás natural, ar 
comprimido e GFEE Implementada 
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MTD 42 

Gestão da 
segurança e 
dos riscos 

(5.2.1) 

Implementação de sistema de 
gestão de segurança. 

Possui diversos procedimentos e 
instruções de trabalho para controlo dos 
riscos associados à atividade. 

Implementada 

MTD 43 

Procedimento
s operacionais 

e formação 

(5.2.1) 

Implementar e acompanhar 
as medidas adequadas e 

garantir formação e instrução 
de funcionários para a 

realização das respetivas 
operações em segurança. 

Formação dada aos colaboradores, 
sempre que necessário. Implementada 

MTD 46 

Válvulas 

(5.2.2.3) 

Técnicas para implementação 
de válvulas. 

São efetuadas inspeções de manutenção 
às válvulas da rede de gás e ar 
comprimido. 

Implementada 

MTD 51 

Armazenamen
to de sólidos 

perigosos 
embalados 

(5.3.3) 

Técnicas de armazenamento 
de sólidos perigosos 

embalados. 

Os produtos perigosos são devidamente 
acondicionados (ex. soda cáustica) 

Implementada 

MTD 52 

Prevenção de 
incidentes e 
acidentes 
(graves) 

(5.3.3) 

Segurança e gestão de 
riscos. 

Possui diversos procedimentos e 
instruções de trabalho para controlo dos 
riscos associados à atividade. 

Implementada 

3.2 Medidas a Implementar 

No que se refere à utilização de MTD transversais, deverão ser implementadas ainda as MTD 
apresentadas no Quadro 13. 

Quadro 13 - MTD a implementar na instalação  

Nº MTD DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 MTD 
implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendariza
ção da 

implementa
ção 

(mês/ano) 

BREF STM – Surface Treatment of Metals and Plastics 

MTD 1 

Ferramentas de 
Gestão Ambiental 

(5.1.1.1) 

Implementação de 
um Sistema de 

Gestão Ambiental 
(SGA). 

Implementada 
parcialmente 

Não possui um sistema de gestão ambiental 
certificado de acordo com a ISO 14001, no 
entanto, possui diversos procedimentos e 
instruções de trabalho para controlo dos 
aspetos ambientais associados à atividade. 

(1) 

BREF EFS – Emissons from Storage 

MTD 23 

Áreas inflamáveis e 

Ver Diretiva 
1999/92/CE da 

A implementar Nunca foi avaliado. (2) 
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Nº MTD DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 MTD 
implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendariza
ção da 

implementa
ção 

(mês/ano) 

fontes de ignição 

(5.1.1.3) 

ATEX 

MTD 27 

Segurança e gestão de 
risco 

(5.1.2) 

Implementação de 
sistema de gestão 

de segurança. 

Implementada 
parcialmente 

Não possui um sistema de gestão de 
segurança certificado, no entanto, possui 
diversos procedimentos e instruções de 
trabalho para controlo dos riscos associados 
à atividade. 

(1) 

MTD 47 

Bombas e 
compressores 

(5.2.2.4) 

Instalação e 
manutenção de 

bombas e 
compressores. 

Implementada 
parcialmente 

Não existem bombas.  

Os compressores são periodicamente 
revistos, mas são antigos. 

(1) 

 

(1) Deverá demonstrar em sede de RAA os procedimentos implementados ao nível das instruções de trabalho de 
acordo com as etapas previstas no BREF 
(2) Para as medidas a implementar, deverá o operador apresentar a calendarização da sua implementação em sede do 
primeiro RAA referente a esta LA. 

Deverão ser periodicamente reanalisados pelo operador os BREF aplicáveis às diferentes 
atividades/processos desenvolvidos – verticais e transversais - de forma a melhor equacionar as 
eventuais MTD constantes nesses documentos e com potencial de aplicação à instalação, ainda não 
avaliadas e/ou ainda não implementadas. 

O operador deve 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.  

A adoção de técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência, que sejam adequadas à 
instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua utilização, deverá ser 
sistematizada no âmbito do RAA, devendo ainda ser incluída a análise e calendário de implementação 
das várias medidas. Para eventuais técnicas, referidas nos Documentos de Referência, aplicáveis à 
instalação mas não implementadas, deverá o operador apresentar a fundamentação desse facto, 
tomando por base nomeadamente as especificidades técnicas dos processos desenvolvidos. 

4 Acidentes e Emergências 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas situações 
tipificadas no Quadro 14, 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. 

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. 
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Quadro 14 – Situações que obrigam a notificação 

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

2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas de 

controlo dos sistemas de redução da poluição 

3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção 

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

5 - 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) 

6 - 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 15. 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 15 – Informação a contemplar no relatório de ocorrência 

1 – Data e a hora da ocorrência. 

2 – Análise dos factos que deram origem à ocorrência da emergência ou acidente grave. 

3 – Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência. 

4 - Eventuais reclamações devidas à emergência. 

5 – Plano de ações para correção a curto prazo da situação. 

6 – Ações preventivas implementadas de imediato e outras situações 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 Quadro 16. 

Quadro 16 – 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, 
devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 16, 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 17. 

Quadro 17 – Informação a incluir no relatório referente às queixas 

Data e hora 

Natureza da queixa 
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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 Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e Declaração de 
Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (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 efetuado de acordo com o previsto das Diretrizes da 
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios base nos ternos do artigo n.º 22, n.º 2, da Diretiva 
2010/75/EU relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o número 
2014/C136/03 e disponível para consulta em http://eur-lex.europa.eu). Este relatório destina-se a 
permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva das 
atividades. 

A documentação submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas 
relevantes), em sede de licenciamento, encontra-se em análise, não sendo ainda possível concluir se a 
instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação de Relatório de Base 
previsto no artigo 42.º do diploma REI. Após a conclusão desta análise, será comunicado ao operador a 
decisão quanto à necessidade de efetuar o referido relatório. 

6.2 Relatório Ambiental Anual (RAA) 

O Relatório Ambiental Anual (RAA) deve ser enviado à APA em suporte digital (CD ou através do e-mail 
ippc@apambiente.pt), reunindo 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 a 
que se reportam os dados. 

O primeiro RAA referente a esta LA deve ser apresentado em 2019, com dados referentes a 2018. 

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 18. 

Quadro 18 – 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 monitorização das emissões 
(ar, água, resíduos, ruído, etc.) 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos VLE associados a esta licença, 
com apresentação da informação de forma sistematizada das monitorizações efetuadas 

Síntese das emergências verificadas, 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 do Ambiente e do Ordenamento do Território (nomeadamente 
relatórios de monitorização em contínuo ou outros). No entanto, caso o operador opte por enviar esses 
dados, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente organizado. 
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Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA seguidamente referenciadas, o RAA deverá 
incluir a seguinte informação: 

I. Matérias-primas e produtos (cf. ponto 2.1.1) 

No RAA deve ser incluído um relatório síntese compreendendo: 

• Datas de descarga dos banhos de tratamento e as respetivas quantidades descarregadas; 

• As quantidades anuais de matérias-primas/subsidiárias perigosas consumidas, assim como o 
volume de produção mensal e anual efetivado por tipo de produto (expresso em tonelada de 
produto (ou de família de produtos/mês). 

• 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. 

II. Águas de abastecimento (cf. ponto 2.1.2) 

No RAA devem ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

• Volume mensal de água, consumido na instalação proveniente da rede de abastecimento público 
e captação (em m3/mês) e leitura do respetivo contador, incluindo também, sempre que possível, 
descriminação, 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). 

III. Energia (cf. ponto 2.1.3) 

No RAA a elaborar pelo operador deverá ser incluído: 

• Relatório síntese do consumo energético mensal e anual da instalação para as diferentes 
formas de energia utilizadas na instalação (em MWh, Nm3 ou tonelada, e em tep); 

• Consumo específico mensal de energia (em MWh de eletricidade ou m3 de combustível 
consumido por tonelada de produto acabado ou m2 de superfície tratada), discriminando, 
sempre que possível, pelos tipos de energia e os seus diferentes usos. 

Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados. 

IV. Emissões (cf. ponto 2.2) 

O RAA deverá incluir a explicitação do plano de manutenção efetuado aos sistemas retenção, drenagem, 
tratamento e controlo de emissões instalados, incluindo indicação sobre a periodicidade das operações 
realizadas e detalhe dos respetivos procedimentos.  

Adicionalmente no RAA deverá ser também dada 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.  

V. Emissões para o Ar -> Monitorização (cf. ponto 2.2.1.2) 

Deverá ser integrado, como parte do RAA, um relatório síntese das emissões para o ar, contendo a 
seguinte informação: 

• Indicação do número de horas de funcionamento anual de cada fonte de emissão para o ar; 

• Para cada parâmetro monitorizado este relatório deverá ainda apresentar: 

a) Os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respetiva carga poluente 
(expressa em ton ou kg/ano); 

b) Indicação das emissões específicas expressas em massa por unidade de produção (kg 
de poluente/tonelada de produto acabado/m2 de superfície tratada); 

• Metodologia de cálculo adotada de todos os valores apresentados.  

VI. Emissões -> Emissões de Águas Residuais e Pluviais (cf. ponto 2.2.2) 
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No RAA deverão ser comunicadas eventuais alterações às condições de descarga de águas residuais 
estabelecidas pela entidade gestora. 

No RRA deverá ser incluído a avaliação do cumprimento pela instalação, em cada ano, dos valores de 
emissão no meio face àquelas gamas de VEA, para os parâmetros indicados. 

VII. Ruído (cf. ponto 2.2.3) 

Uma cópia dos resultados das monitorizações efetuadas deverá ser integrada no RAA respetivo, caso 
ocorram medições e ruído 

Caso, na sequência da avaliação efetuada se verifique a necessidade de implementação de medidas de 
redução acústica por parte da instalação, deverão as mesmas ser indicadas bem como prazo para sua 
implementação.  

VIII. Resíduos e Monitorização -> Armazenamento temporário (cf. ponto 2.3.1) 

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

Caso se verifique haver armazenamento temporário por períodos superiores a um ano deverá ser 
efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com apresentação dos devidos elementos 
comprovativos. 

IX. Resíduos e Monitorização -> Controlo (cf. ponto 2.3.3) 

Um relatório síntese com a seguinte informação deverá ser integrado como parte do RAA: 

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

X. MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (cf. ponto 3) 

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

Para as medidas a implementar, deverá o operador apresentar a calendarização da sua implementação 
em sede do primeiro RAA referente a esta LA. 

Para as medidas parcialmente implementadas, deverá o operador demonstrar os procedimentos 
implementados ao nível das instruções de trabalho de acordo com as etapas previstas no BREF 

XI. Acidentes e emergências (cf. ponto 4) 

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

XII. Gestão de informação/Registos, documentação e formação (cf. ponto 5) 

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

6.3 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 4.º, 5.º e 6.º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no site da APA na internet. 

7 Encerramento e desmantelamento / Desativação definitiva 

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 
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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, o 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 19. 

Quadro 19 – 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 tais critérios, devendo incluir testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

Após o encerramento definitivo, o operador deverá entregar à APA 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 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, IP  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 
ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

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 

SGA  Sistema de Gestão Ambiental 

SIGRE  Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

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 Valores de Emissão Associados às Melhores Técnicas Disponíveis 

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

1 Descrição do processo produtivo. 

A TAFE – Tratamento de Alumínio e Ferro, S.A. – Gaia realiza as operações de Anodização, 
Lacagem e Corte Térmico. 

A instalação fabrica perfis de alumínio anodizados e lacados, com diferentes aplicações, sendo as 
principais matérias-primas do processo os perfis de alumínio “em bruto”, provenientes da unidade 
industrial da TAFE de S. Pedro da Cova, e o pó de polyester.  

Após a receção dos perfis de alumínio em bruto, estes são alimentados às unidades de lacagem ou 
de anodização, consoante o tratamento pretendido.  

Os perfis a serem anodizados poderão, ou não, ser sujeitos a um pré-tratamento mecânico, na 
secção de polimento, antes de serem alimentados à linha de tratamentos de superfície, sendo que o 
polimento pode ser feito manualmente (secção de polimento manual) ou em máquina de polir 
(secção de polimento automático). 

O quadro seguinte apresenta o resumo das operações que compõem as linhas de tratamento de 
superfície por processos químicos e/ou eletrolíticos de anodização e de pré-tratamentos para 
lacagem, com indicação dos volumes de cada tina. 

Quadro 20 - Volumes das tinas das linhas de anodização e de pré-tratamentos para lacagem, por 
operação unitária 

Operação unitária de tratamento 
de superfície 

Nº de 
cubas 

Volume (m3) 

Por cuba Total 

 
      

Linha de pré-tratamento para a 
lacagem      20 

Desengorduramento químico 1 10 10 
Lavagem 3 10 10 
Passivação (com isento de crómio) 1 10 10 
        
Linha de Anodização     184,5 

Desengorduramento químico 1 14 14 
Lavagem 1 14 14 

Decapagem alcalina [soda] 1 14 14 

Lavagem 1 14 14 

Acetinagem química 1 14 14 

Neutralização 1 14 14 
Lavagem 1 14 14 
Anodização 3 20 60 
Lavagem 2 (20+14) 34 
Coloração eletrolítica 1 14 14 
Lavagem 1 14 14 
Coloração manual - Bicarbonato sódio 1 16 16 

Coloração manual - Acetato de cobalto 1 6 6 

Lavagem 1 6 6 

Coloração manual - KMnO4 1 6 6 

Lavagem 1 6 6 

Coloração manual - Ouro 1 6,5 6,5 

Lavagem 1 14 14 

Colmatagem 1 20 20 

Atendendo aos volumes indicados no Quadro 20, as capacidades instaladas da atividade PCIP de 
tratamentos de superfície por processos químicos e eletrolíticos são as seguintes: linha de pré-
tratamentos para lacagem: 20 m3 e linha de anodização: 184,5 m3, pelo que a capacidade instalada 
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total, no que se refere ao somatório do volume das cubas de tratamento por processos eletrolíticos e 
químicos, é de 204,5 m3. 

Relativamente ao processo de Lacagem, este é constituído por duas fases distintas: Pré-tratamento 
e Polimerização. Aqui os perfis de alumínio são colocados em bastidores, ou cestas, e entram no 
pré-tratamento que se inicia pelo banho ativo de desengorduramento químico. A seguir são 
efetuadas 3 lavagens e as peças são seguidamente encaminhadas para o banho isento de crómio. 
As peças são então secas.  

O processo de pintura tem por objetivo dar um acabamento final à peça, por forma a proporcionar-lhe 
resistência e, complementarmente, satisfazer os requisitos estéticos do cliente. Através de um 
transportador aéreo as peças são introduzidas numa cabine de pintura que deposita o tipo de 
revestimento através de um processo de pintura electroestática a pó.  

Seguidamente, os perfis de alumínio são encaminhados para um forno onde se dá a polimerização 
do material revestido durante 10 min a 200 ºC.  

 

 

No processo de Anodização, os perfis de alumínio, após polimento mecânico, ou não, 
(acetinado/industrial), são colocados em bastidores, sendo iniciado o processo de anodização com 
um banho ativo de desengorduramento químico seguido de lavagem. De seguida, os perfis são 
mergulhados no banho de hidróxido de sódio, com a finalidade de retirar contaminantes e diminuir 
eventuais imperfeições (“Decapagem”). Os perfis são posteriormente sujeitos a um processo de 
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lavagem seguido de uma “Acetinagem” (no caso do industrial/polido não são sujeitos à “Acetinagem”, 
seguido de uma lavagem). Uma vez que a fase de anodização se efetua em meio ácido e as fases 
anteriores ocorrem em meio alcalino, segue a neutralização. Após uma lavagem, na fase de 
anodização é criada uma camada de óxidos de alumínio cujo objetivo é a proteção ao alumínio. 
Segue-se uma nova operação de lavagem dos perfis e uma fase de coloração eletrolítica cujo 
objetivo é dar cor ao alumínio, neste caso à base de estanho em meio ácido. Por fim, e após uma 
última lavagem, é efetuada a “Colmatagem” com o objetivo de fechar os poros formados na fase de 
“Anodização”. 

 

Quanto ao processo de Corte Térmico, aos perfis de alumínio em bruto, anodizados ou lacados é 
introduzida uma poliamida para melhorar o comportamento térmico e acústico, pela interrupção da 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
712 1 0 2018 

 

 

Página 34 de 36 

elevada condutibilidade térmica do alumínio utilizando um material de baixa condutibilidade. Os perfis 
são depois embalados e armazenados enquanto não expedidos. 
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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: 

a) Nome e localização do estabelecimento;  

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

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

d) Data do relatório; 

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

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

g) Objetivo dos ensaios; 

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

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

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

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

l) 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); 

m) 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; 

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

o) 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; 

p) 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 

 

• AC3: Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos - Processo n.º: 
450.10.02.02.020220.2016.RH3 (Utilização n.º: CP016761.2016.RH3) – 3 páginas em anexo. 

 



Processo n.º: 450.10.02.02.020220.2016.RH3

Utilização n.º: CP016761.2016.RH3

Início: 2016/11/28

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos

Identificação

Código APA APA00033837

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500278555

Nome/Denominação Social* Tafe, SA

Morada* Rua Junqueira de Baixo, 131

Localidade* VILAR PARAISO

Código Postal 4405-000

Concelho* Vila Nova de Gaia

Telefones 227169390

Fax 227169398

Localização

Designação da captação AC3

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela 00803

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Grande Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar do Paraíso

Longitude -8.61762

Latitude 41.10418

Região Hidrográfica Douro

Bacia Hidrográfica Costeiras entre o Douro e o Vouga

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Método Escavação

Profundidade (m) 9.0

Diâmetro máximo (mm) 1500.0

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Volume máximo anual (m3) 7200.0

Mês de maior consumo julho
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Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

600

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Tratamento e revestimento de metais

CAE Principal 25610 : Tratamento e revestimento de metais

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições de exploração da captação deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

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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