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Errata à Licença Ambiental n.º 19/2006, de 2006.06.23 

Instalação Toyota Caetano Portugal, S.A. – Divisão Fabril de Ovar  |  Arada, Ovar  
(ex. Salvador Caetano – Indústrias Metalúrgicas e Veículos de Transporte, S.A. – Divisão Fabril de Ovar) 

 
 
 

Pág. 
da LA Capítulo ... onde se lê... ... deverá ler-se... 

5 
3.1.3.1 - Gestão 
de recursos     
(Matérias primas) 

“... Durante o ano de 2004, o consumo de 
solventes orgânicos efectivado na actividade de 
revestimento e retoque de veículos (...) foi de 
cerca de 17 toneladas na “fábrica 1” e de cerca 
de 16 toneladas na “fábrica 2”...” 

“... Durante o ano de 2004, o consumo de 
solventes orgânicos efectivado na actividade de 
revestimento e retoque de veículos (...) foi de 
cerca de 17 toneladas na “fábrica 1” e de cerca 
de 15 toneladas na “fábrica 2”...” 

6 
3.1.3.3 - Gestão   
de recursos 
(Energia) 

“... O gás propano é utilizado numa caldeira de 
produção de vapor (na “fábrica 1”), com uma 
potência térmica nominal unitária de 1.757 kWt, 
bem como em queimadores de aquecimento de 
estufas e de outros equipamentos (...) (potência 
térmica nominal total de 10.293 kWt).                     
O gás propano é também consumido em 
queimadores de aquecimento do ar interior, 
dispersos pelas duas naves fabris principais 
(“fábrica 1” e “fábrica 2”), num total de cerca de 
110 queimadores, com potências térmicas 
nominais totais de cerca de 1.695 kWt, (na “fábrica 
1”) e de cerca de 955 kWt, (na “fábrica 1”). 
Como combustível, a instalação utiliza ainda 
gasóleo (...) num gerador de emergência 
existente na “fábrica 1” (potência de 264 kWt)...” 

“... O gás propano é utilizado numa caldeira de 
produção de vapor (na “fábrica 1”), com uma 
potência térmica nominal unitária de 1.162,79 kWt, 
bem como em queimadores de aquecimento de 
estufas e de outros equipamentos (...) (potência 
térmica nominal total de cerca de 9.564 kWt).        
O gás propano é também consumido em 
queimadores de aquecimento do ar interior, 
dispersos pelas duas naves fabris principais 
(“fábrica 1” e “fábrica 2”), num total de cerca de 
111 queimadores, com potências térmicas 
nominais totais de cerca de 1.695 kWt, (na “fábrica 
1”) e de cerca de 955 kWt, (na “fábrica 2”). 
Como combustível, a instalação utiliza ainda 
gasóleo (...) num gerador de emergência existente 
na “fábrica 1” (potência de 300 kWt)...” 

8 

3.1.5.1 - 
Emissões 
(Águas 
residuais e 
pluviais) 

“... As águas residuais domésticas e industriais, 
após tratamento na ETARI da instalação são 
encaminhadas para um único ponto de descarga 
(EH1), em linha de água sem toponímia, a um 
caudal médio diário de cerca de 79 m3/dia...” 

“... Parte do efluente tratado na ETARI da 
instalação é re-utilizado na actividade 
industrial – prova de água (ver ponto 3.1.4.2 
da LA), seguido de infiltração no solo. A 
restante fracção das águas residuais tratadas é 
encaminhada para um único ponto de descarga 
(EH1), em linha de água sem toponímia, a um 
caudal médio diário de cerca de 100 m3/dia...” 

9 

3.1.5.2 - 
Emissões 
(Emissões para 
a atmosfera) 

“... Dispersos pelas duas naves fabris principais 
(...) a instalação dispõe ainda de equipamentos 
para aquecimento do ar interior (...). Estes 
equipamentos apresentam uma potência térmica 
nominal unitária inferior a 100 kWt (...). 
Compreendem, no total, cerca de                           
110 queimadores, com potências térmicas totais 
de cerca de 1.695 kWt, (na “fábrica 1”) e de cerca 
de 955 kWt, (na “fábrica 1”). 
Existe na instalação um gerador de emergência, 
alimentado a gasóleo e com potência de            
264 kW...” 

“... Dispersos pelas duas naves fabris principais 
(...) a instalação dispõe ainda de equipamentos 
para aquecimento do ar interior (...). Estes 
equipamentos apresentam uma potência térmica 
nominal unitária inferior a 100 kWt (...). 
Compreendem, no total, cerca de                        
111 queimadores, com potências térmicas totais 
de cerca de 1.695 kWt, (na “fábrica 1”) e de cerca 
de 955 kWt, (na “fábrica 2”). 
Existe na instalação um gerador de emergência, 
alimentado a gasóleo e com potência de         
300 kW...” 

18 - 19 

Anexo I.1 - 
Descrição 
sumária da 
actividade da 
instalação 

“... Processo de fabrico realizado na “fábrica 1” 
(...) 
- Pintura 
(...) 
A pintura das carroçarias das viaturas compreende 
as seguintes fases principais: 
- Pré-tratamento químico da chapa (...) 
- Pintura por electrodeposição (...) 
- Aplicação de vedantes e de PVC (...) 
- Pintura de primário (...) 
- Pintura de esmalte (...)” 

“... Processo de fabrico realizado na “fábrica 1” 
(...) 
- Pintura 
(...) 
A pintura das carroçarias das viaturas compreende 
as seguintes fases principais: 
- Pré-lavagem (pré-desengorduramento) das 
viaturas (lavagem com água quente e um 
produto desengordurante, para remoção de 
óleos e limalhas); 
- Pré-tratamento químico da chapa (...) 
- Pintura por electrodeposição (...) 
- Aplicação de vedantes e de PVC (...) 
- Pintura de primário (...) 
- Pintura de esmalte (...) 
É ainda efectuada a lixagem das viaturas, após 
as etapas de pintura por electrodeposição, 
primário e esmalte. 
(...)” 
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18 - 19 

Anexo I.1 - 
Descrição 
sumária da 
actividade da 
instalação 

1. Descrição sumária da actividade da instalação 
(...) 
1.1 Processo de fabrico realizado na “fábrica 1” 
(...) 
1.2 Processo de fabrico realizado na fábrica 2” 
(...) 
1.3 Processo de fabrico realizado na “área PDI” 
(...)” 

1. Descrição sumária da actividade da instalação 
(...) 
1.1 Processo de fabrico realizado na “fábrica 1” 
(...) 
1.2 Processo de fabrico realizado na fábrica 2” 
(...) 
1.3 Processo de fabrico realizado na “área PDI” 
(...) 
Na instalação é ainda efectuada a reciclagem 
interna, por destilação, do diluente (solvente) 
recuperado no processo produtivo, sendo 
este posteriormente utilizado para operações 
de limpeza igualmente realizadas na 
instalação. Esta operação é efectuada num 
destilador com uma potência de 3,2 kW, em 
ciclos de cerca de 6 horas, durante os quais 
se processam cerca de 65 litros de “solvente 
sujo”.” 

29 

Anexo II.1 
(Quadro II.12) - 
Monitorização 
das emissões 
para o ar 

“... (2) A monitorização deverá ser efectuada 
duas vezes em cada ano civil, com intervalo 
mínimo de dois meses entre as medições. As 
fontes FF6 e FF78 são consideradas fontes 
múltiplas (Grupo H). Em cada acção de 
monitorização é amostrada 1 fonte pontual deste 
conjunto, sendo a monitorização efectuada com 
carácter rotativo (vide ponto 4.1.2 desta LA)...” 

“... (2) A monitorização deverá ser efectuada 
duas vezes em cada ano civil, com intervalo 
mínimo de dois meses entre as medições. As 
fontes FF76 e FF78 são consideradas fontes 
múltiplas (Grupo H). Em cada acção de 
monitorização é amostrada 1 fonte pontual deste 
conjunto, sendo a monitorização efectuada com 
carácter rotativo (vide ponto 4.1.2 desta LA)...” 

Ao longo da LA “... área PDI – pré-delivery inspection...“ “... Transformações...” 

Ao longo da LA “... área PDI...“ “... Transformações”...” 
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Os Anexos I.3 e I.4 da Licença Ambiental n.º 19/2006, emitida em 2006.06.23 (Quadros I.1, I.2 e I.3), deverão apresentar a 
seguinte redacção, no que se refere à “área de actividade / processo” associada a cada chaminé e às potências térmicas dos 
equipamentos de combustão respectivos1: 
 
 
 

3. Identificação das fontes de emissão pontual para a atmosfera 
 
 
 

Quadro I.1 – Fontes de emissão pontual para a atmosfera na “fábrica 1” 

Código 

da Fonte 

Potência 
térmica 

(kWt) 
Área de actividade / Processo 

Altura 
total (m) 1  Observações 

FF1 1.163 Caldeira de produção de vapor, alimentada a 
gás propano 

(…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) 

(…) (…) 

(…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) (…) (…)  

FF9 

697 

523 

Exaustão da estufa ED, posterior ao tratamento 
de superfície por electrodeposição 

(exaustão de solventes orgânicos e de gases de 
combustão dos queimadores de aquecimento 
da estufa, alimentados a gás propano) 

(…) 

(…) 

FF10 (…) 

FF11 (…) 

FF12 (…) 

FF13 (…) 

FF14 651 Estufa de vedantes 

Exaustão dos queimadores de aquecimento da 
estufa, alimentados a gás propano 

(…) (…) 

FF15 697 (…) (…) 

(…) 
(…) (…) 

(…) 
(…) 

(…) (…) 

(…) (…) (…) (…)  

FF19 
349 

349 

349 

Estufa n.º 1, associada à aplicação de primário 

Exaustão de solventes orgânicos e de gases de 
combustão dos queimadores de aquecimento 
da estufa, alimentados a gás propano 

(…) 

(…) 
FF20 (…) 

FF21 (…) 

FF22 (…) 

FF23 

755,8 

755,8 

Cabine n.º 1, de aplicação de primário 

Exaustão de solventes orgânicos e de gases de 
combustão dos queimadores de aquecimento 
da cabine, alimentados a gás propano 

(…) 

(…) 

FF24 (…) 

FF25 (…) 

FF26 (…) 

FF27 (…) 

FF28 (…) 

FF29 (…) 

FF30 (…) 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Nos casos assinalados com “(...)” deverá ser considerada a redacção de texto já anteriormente incluída na Licença Ambiental inicialmente emitida. 
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Quadro I.1 – Fontes de emissão pontual para a atmosfera na “fábrica 1”   (cont.) 

Código 

da Fonte 

Potência 
térmica 

(kWt) 
Área de actividade / Processo 

Altura 
total (m) 1  Observações 

FF31 
348,84 

348,84 

348,84 

Estufa n.º 2, associada à aplicação de esmalte 

Exaustão de solventes orgânicos e de gases de 
combustão dos queimadores de aquecimento 
da estufa, alimentados a gás propano 

(…) 

(…) 
FF32 (…) 

FF33 (…) 

FF34 (…) 

FF35 

755,81 

755,81 

Cabine n.º 2, de aplicação de esmalte 

Exaustão de solventes orgânicos e de gases de 
combustão dos queimadores de aquecimento 
da cabine, alimentados a gás propano 

(…) 

(…) 

FF36 (…) 

FF37 (…) 

FF38 (…) 

FF39 (…) 

FF40 (…) 

FF41 (…) 

FF42 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…)  

(…) (…) (…) (…)  

(…) (…) (…) (…)  

(…) (…) (…) (…)  

  

Número total de fontes pontuais de emissão na “fábrica 1”:   46 Potência térmica total: 8.847,74 kWth 

  

1 Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 
(…) 
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Quadro I.2 – Fontes de emissão pontual para a atmosfera na “fábrica 2” 

Código 

da Fonte 

Potência 
térmica 

(kWt) 
Área de actividade / Processo 

Altura 
total (m) 1  Observações 

FF44 348,84 
Cabine/estufa n.º 1 

Exaustão do queimador de aquecimento da 
cabine/estufa, alimentado a gás propano 

(…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…)  

(…) (…) (…) (…) (…) 

FF48 465,12 
Cabine/estufa n.º 3 

Exaustão do queimador de aquecimento da 
cabine/estufa, alimentado a gás propano 

(…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

FF50 465,12 
Cabine/estufa n.º 2 

Exaustão do queimador de aquecimento da 
cabine/estufa, alimentado a gás propano 

(…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 
  

Número total de fontes pontuais de emissão na “fábrica 2”:   16 Potência térmica total: 1.879,08 kWth 
  

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

(…) 
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4. Identificação de chaminés adicionais da instalação, associadas a equipamentos e/ou processos excluídos 
do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril 

 
 
 
 

Quadro I.3 – Chaminés adicionais da instalação, excluídas do âmbito de aplicação do                                                         
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril 

Código da 
chaminé 

Potência 
térmica 

(kWt) 
Área de actividade / Processo 

Altura 
total (m) 1  Observações 

FF3 (…) (…) (…) (…) 

FF53 (…) (…) (…) (…) 

FF54 (…) (…) (…) (…) 

FF58 (…) (…) (…) (…) 

FF59 (…) (…) (…) (…) 

FF62 300 Gerador de emergência (funcionamento a 
gasóleo) 11,50 

Localização: “fábrica 1” 
Verifica n.º 2 Art. 3º DL 78/2004, 
de 3/4 

FF63 (…) (…) (…) (…) 

FF64-65 --- 
Exaustão associada às etapas de preparação 
de tintas e ao laboratório (realização de ensaios 
a tintas) 

11,00 
Localização: “fábrica 2” 
Verifica n.º 2 Art. 3º DL 78/2004, 
de 3/4 

FF66 --- Extracção de balneários – ventilação de 
balneários 10,10 

Localização: “fábrica 2” 
Verifica n.º 2 Art. 3º DL 78/2004, 
de 3/4 

FF67 

(…) (…) 

(…) 

(…) 

FF68 (…) 

FF69 (…) 

FF70 (…) 

FF71 (…) 

FF72 (…) 

FF73 (…) 

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

 

 

 


