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TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20201105000358

REQUERENTE

CIMPOR

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500782946

ESTABELECIMENTO

Centro de Produção de Alhandra

LOCALIZAÇÃO

Praceta Teófilo Araújo Rato
23510 - Fabricação de cimento

CAE

08113 - Extração de calcário e cré

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO

EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA

PÁG.
1/32

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 01/04/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

AIA

CELE

OGRIncineraçã
o
OGRRGGRRegime
simplificad
o

PCIP

PL20200122000140

PL20200122000140

PL20200122000140

PL20200122000140

PL20200122000140

Aplicáveis

X

X

X

X

X

Indicador de
enquadramento

Solicitados

Data de
Validade

X

Anexo I, n.º 10 Artigo 1.º, n.º 4,
alínea b) e
subalínea i) do
Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de
31 de outubro,
na sua redação
atual

05-112020

X

Atividades do
Anexo II do
Decreto-Lei n.º
38/2013, de 15
de março:
Produção de
clínquer em
fornos rotativos
com uma
capacidade de
produção
superior a 500
toneladas por
dia, ou noutros
tipos de fornos
com uma
capacidade de
produção
superior a 50
toneladas por dia

01-122020

-

X

Abrangência
pelo Capítulo IV
do Decreto-Lei n.
º 127/2013

28-032021

26-032028

04-112024

X

-

-

-

X

3.1a Produção
de clínquer em
fornos rotativos
(4000 t/dia no
forno 6 e 3100 t
/dia no forno 7)
5.2a
Coincineração
de resíduos não
perigosos (20t/h
no forno 6 e 27t
/h forno 7)

27-112020

26-032028

Prorrogação
da validade

-

-

-

-

-

Sentido da
decisão

Eficácia

Entidade
Licencia
dora

Favorável
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Favorável

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Favorável
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

-

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Favorável
Condiciona
da

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Sim
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LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa

LOC1.5 - Confrontações
Norte

Núcleo urbano de Alhandra

Sul

Outras unidades industriais

Este

Rio Tejo

Oeste

Linha do Norte, habitações e unidades industriais, EN10 e A1

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Área impermeabilizada não coberta (m2)

134 839,50

Área coberta (m2)

79 031,00

Área total (m2)

3 734 706,90

LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Industrial

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000968

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000006

Medida/ Condição a cumprir

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença
Ambiental (LA) n.º 53/2007, de 23 de outubro, e respetivos aditamentos. O
TUA é emitido na sequência de pedido de renovação da Licença Ambiental
que inclui alteração substancial.

Prazo de implementação

-

Demonstração do cumprimento

-
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000978

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

Período de exploração

RAA

T000979

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

Período de exploração

RAA

T000011

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas,
caso se verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de exploração

RAA

T000007

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação,
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção (evidenciado as diferentes etapas de processo).

Período de exploração

RAA

T000977

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento
deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem,
tratamento e ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para
o ar, produção de águas residuais, etc).

Período de exploração

RAA

T000981

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e
limpeza dos equipamentos, de processo ou de retenção, drenagem,
tratamento e controlo de emissões, com indicação de data(s) ou período(s) em
que ocorreram e do encaminhamento dado às substâncias geradas (matériasprimas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.), de modo a permitir mantêlos a um nivel de eficiência elevado.

Período de exploração

RAA

T000980

A instalação de coincineração de resíduos deve ser operada de acordo com o
previsto no Anexo - Memória Descritiva da Instalação de Coincineração de
Resíduos do CPA. Qualquer alteração deve ser comunicada via plataforma
LUA.

Período de exploração

T000986

Sempre que ocorram alterações dos procedimentos de aceitação e/ou dos
respetivos critérios de aceitação, deverá ser efetuada a revisão do Plano de
Admissão e Aceitação de Resíduos.

Período de exploração

T000982

Os resíduos a tratar ou produzidos, armazenados no estabelecimento, devem
estar identificados, segundo a LER, em local destinado a esse efeito, por forma
a evitar escorrências ou qualquer derrame para o solo, ou linha de água.

Período de exploração

T000983

Em conformidade com o disposto no Regime Geral de Gestão de Resíduos, no
envio dos resíduos produzidos para tratamento devem ser privilegiadas as
opções de reciclagem e outras formas de valorização de acordo com o
estabelecido na hierarquia de resíduos.

Período de exploração

T000984

O estabelecimento deve efetuar o registo das cargas de resíduos recusadas,
incluindo informação relativa ao motivo da recusa, indicando a sua origem,
classificação segundo a LER, número da respetiva guia de acompanhamento
de resíduos, bem como outras informações consideradas relevantes.

Período de exploração

T001150

A autorização para coincineração de resíduos fica condicionada ao
cumprimento de metas de gestão de resíduos, nacionais e comunitárias
aplicáveis aos resíduos em causa.

Período de exploração

T001154

A coincineração de subprodutos de origem animal não transformados está
dependente da observância das condições operacionais associadas ao
Número de Controlo Veterinário n.º 031/2007, emitido pela Direção Geral de
Alimentação e Veterinária.

Período de exploração

RAA

T000013

Explorar e manter a atividade de acordo com o projeto aprovado e com as
condições estabelecidas no TUA, sendo que nenhuma alteração relacionada
com a atividade ou com parte dela, que possa ter consequências no ambiente,
nomeadamente as que introduzam um efeito relevante nas condições
estabelecidas neste TUA, pode ser realizada ou iniciada, sem a prévia
notificação à Entidade Coordenadora do Licenciamento (ECL) e APA.
Apresentar evidências da comunicação à ECL e APA de qualquer alteração na
instalação com implicações neste TUA.

Período de exploração

Outro

T000685

Após a tomada de conhecimento da decisão PCIP (data da decisão), tomar as
medidas e ações necessárias com vista ao cabal cumprimento das condições
impostas no presente TUA e, desde logo no RAA, apresentar demonstração do
ponto de situação do cumprimento/adaptação atempado às novas condições.

Período de exploração

RAA

T000686

Explorar a instalação de forma a prevenir a libertação não autorizada e
acidental de substâncias poluentes para o ar, o solo ou linhas de água de
modo a prevenir, ou reduzir ao mínimo os efeitos, negativos para o ambiente,
bem como eventuais riscos para a saúde humana, devendo ser operada de
forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas de
minimização das emissões durante o funcionamento normal da instalação.

Período de exploração

-

RAA

RAA

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames
devem ser verificados e assinados, e mantidos organizados em sistema de
arquivo devidamente atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados
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Medida/ Condição a cumprir

na instalação por um período não inferior a 5 anos e devem ser
disponibilizados para inspeção sempre que necessário.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de exploração

Quando solicitado.

T000967

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

T001208

Cumprir o disposto no Título de Emissões de Gases com Efeito de Estufa
(TEGEE) n.º 173.04 III, de 20 de outubro de 2017, atualmente em vigor

Período de Exploração

Cumprir o disposto no Título de
Emissões de Gases com Efeito de
Estufa (TEGEE) n.º 173.04 III, de 20
de outubro de 2017, atualmente em
vigor

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000987

Identificar os resíduos rececionados, pelo menos segundo os seguintes
parâmetros: LER; quantidade (ton); origem (nome e código APA, caso
aplicável).

Período de exploração

RAA

T000989

É autorizada uma Taxa de Substituição de Combustíveis Tradicionais por
Resíduos, em energia equivalente de coque de petróleo, no máximo de 70%
no Forno 6 e no máximo de 90% no Forno 7.

Período de exploração

RAA

T000990

A determinação da Taxa de Substituição de Combustíveis Tradicionais por
Resíduos para cada Forno deverá ser feita mensalmente e apenas
contabilizando resíduos abrangidos pelo Regime Geral de Gestão de
Resíduos.

Período de exploração

RAA

T000992

Relativamente ao plano de amostragem implementado para os resíduos
destinados a coincineração, apresentar anualmente em sede de RAA resumo
por LER com valor mínimo, máximo e média trimestral para os parâmetros
analisados.

Período de exploração

RAA

T000993

Preservar na instalação uma amostra selada dos resíduos recebidos, até
emissão dos resultados de análises certificados.

Período de exploração

RAA

T000994

A admissão aos Fornos dos resíduos com códigos LER 020103, 020107,
020304, 020401, 030101, 030105 e 030301poderá não estar condicionada a
limite de substituição - avaliar caso a caso enquadramento Biomassa RGGR:
Nota Técnica disponível para consulta em www.apambiente.
pt>Políticas>Resíduos>Gestão de Resíduos>Exclusões de Âmbito>5.
Biomassa

Período de exploração

RAA

T000996

Recuperar, sempre que viável, todo o calor gerado na instalação.

Período de exploração

RAA

T001229

Atendendo ao princípio da hierarquia de resíduos, apenas podem ser
submetidos a coincineração resíduos para os quais não seja possível ou viável
técnica e/ou economicamente o seu encaminhamento para destinos
hierarquicamente superiores.

Período de exploração

T000998

Garantir a existência de versão atualizada do Manual de Exploração –
documento contendo todos os procedimentos inerentes à preparação e
carregamento, amostragem, transporte, descarga, armazenamento e
alimentação aos fornos dos combustíveis alternativos.

Período de exploração

T001184

Ao nível de Boas Práticas, deverá o operador, relativamente ao pórtico de
radioatividade, efetuar a revisão dos respetivos procedimentos operacionais
instituídos, de modo a refletir as seguintes observações: oPara além do pórtico
de deteção de radioatividade, a CIMPOR deverá assegurar uma capacidade
de caracterização radiológica dos resíduos, quer através de meios próprios,
quer através de subcontratação; oPerante o desencadear de um alarme do
pórtico de deteção de radioatividade, a CIMPOR deverá efetuar uma
caracterização radiológica inicial dos resíduos para avaliar a situação e tomar
as medidas de proteção pertinentes; oNo caso em que as taxas de dose ao
contacto com o veículo ultrapassem 100 microSv/h, deverá ser contactado
imediatamente o Departamento de Emergências e Proteção Radiológica
(DEPR) da APA para verificação de uma situação de possível emergência
radiológica; oNos restantes casos, a CIMPOR deverá segregar os resíduos

3 meses

RAA

Apresentação à APA de relatório
contendo os procedimentos
solicitados e dos acordos em vigor
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

que apresentem radioatividade e proceder à sua caracterização radiológica,
determinando a respetiva concentração de atividade para cada isótopo, com
comunicação imediata ao DEPR da APA do evento e relatório completo do
evento em 30 dias. Em função dos resultados dessa caracterização, deverá
solicitar ao DEPR da APA as correspondentes autorizações para a sua
exclusão de controlo regulador ou eliminação como resíduo radioativo, de
acordo com o Decreto-Lei nº 156/2013.

Demonstração do cumprimento

ou das entidades identificadas para a
realização das análises e
caracterizações necessárias.

T000999

Garantir que os gases resultantes do processo atingem, de forma controlada e
homogénea, mesmo nas condições mais desfavoráveis, e após a última
injeção de ar de combustão, uma temperatura de 850 ºC em todo o sistema
dos fornos (queimador principal e pré-calcinador), durante, pelo menos, dois
segundos.

Período de exploração

RAA

T001000

Iniciar a queima de resíduos apenas quando estiverem garantidas as
condições que permitam, nas condições operacionais estipuladas, dar
cumprimento aos Valores Limite de Emissão (VLE) aplicáveis, ao regime de
monitorização (em contínuo e pontual) das emissões definido e ao respetivo
registo.

Período de exploração

RAA

T001001

Suspender a coincineração de resíduos sempre que e enquanto se verificar
um funcionamento anómalo ou paragem dos dispositivos de tratamento dos
efluentes gasosos.

Período de exploração

RAA

T001002

Não injetar quaisquer tipos de resíduos durante os arranques dos fornos, e até
que a temperatura mínima de coincineração (850 ºC em todo o sistema do
forno) requerida tenha sido atingida.

Período de exploração

RAA

T001003

Automaticamente cortar a alimentação de resíduos aos fornos sempre que a
temperatura mínima de coincineração não seja mantida.

Período de exploração

RAA

T001004

Automaticamente cortar a alimentação de resíduos ao forno sempre que se
excedam os VLE, para os poluentes medidos em contínuo, devido a
perturbações ou a avarias dos dispositivos de tratamento dos efluentes
gasosos ou, em quaisquer circunstâncias, sempre que se excedam os valores
limite durante mais de 4 horas seguidas ou mais de 60 horas anuais
acumuladas. No que respeita a esta questão, dado que os VLE, para os
poluentes monitorizados em contínuo, estão estipulados para uma média
diária, a verificação acima prevista pressupõe que nenhum valor médio horário
excede em mais de 100% o VLE.

Período de exploração

RAA

T001005

Proceder à alimentação de resíduos aos fornos de forma controlada,
minimizando situações de instabilidade de queima.

Período de exploração

RAA

T001233

Relativamente à operação de mistura de lamas secas de ETAR com o
petcoque para subsequente introdução no queimador principal e pré-calcinador
de ambos os fornos, uma vez que os doseadores existentes pesam a mistura e
não as componentes individualizadas, deverão ser garantidos rácios que
permitam dar cumprimento à capacidade máxima de admissão de lamas a
cada forno de 3 t/h.

Período de Exploração

RAA

T000015

Aguardar parecer quanto ao relatório de base, de acordo com as Diretrizes da
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da
Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 06/05/2014 - a documentação submetida
pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas relevantes),
encontra-se ainda em análise, não sendo ainda possível concluir se a
instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação
do Relatório de Base previsto no Artigo 42º do diploma REI. A conclusão desta
análise, será aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da
Necessidade de Elaboração de
Relatório de Base - em avaliação.

Relatório de Base (RB), caso venha
a ser decidido pela APA.

T000016

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

Período de exploração

Relatório de Avaliação da
Necessidade de Elaboração de
Relatório de Base

T000659

O operador deverá ter em consideração os princípios gerais e os outros
aspetos relevantes para o seu estabelecimento PCIP, relativamente à
monitorização de emissões de poluentes para o ar e para a água previstos no
REF ROM.

Período de exploração

RAA ( conforme condições
estabelecidas no Of. Circ C000002202001-DGLA.DEI)

T000669

Interrupção das operações de produção/expedição, sempre que das mesmas
resultem emissões de poeiras por deficiência dos sistemas produtivos ou de
despoeiramento.

Período de exploração

-

T000688

Apresentar carga poluente dos poluentes PRTR (não medidos) emitidos pela
instalação (expressa em massa/unidade de tempo), com demonstração dos
cálculos realizados (ficheiro em excel).

Período de exploração

RAA

PÁG.
7/32

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 01/04/2021

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Código

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

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000660Todas

Registar do consumo mensal/anual de matérias-primas e
ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde
cada uma é utilizada.

Período de Exploração

RAA

T000661Resíduos não perigosos

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

-

-

T000689Novas substancias

Comunicar qualquer alteração de matérias-primas e/ou
subsidiárias que possa ter repercussões ao nível do tipo
de poluentes a emitir para o ar e/ou água.

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Código

Produtos intermédios e ou finais

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e
capacidades de produção efetivadas.

T000084Cimento e Clinquer

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código

T000590

Código da
fonte

FF1

Código
interno

FF1

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificação
das
unidades
contribuintes
para a
fonte

Forno 6 /
Cozedura
/ Moagem
de Cru

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustível

Outro

Sistema
de
Tratamento
de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Filtro de
mangas,
precipitadores
electrostáticos
(electrofiltro)
e torre de
condicionamento
de gases

Parâmetro
associado
ao STEG

PM10
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CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

Código da
fonte

Código
interno

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Diâmetro
(m)

Identificação
das
unidades
contribuintes
para a
fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustível

Sistema
de
Tratamento
de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Outro

Filtro de
mangas,
torre de
condicionamento
de gases

PM10

T000591

FF2

FF2

Forno 7 /
Cozedura
/ Moagem
de Cru

T000592

FF3

FF3

Arrefecedor
do forno
7

Não
aplicável

Filtro de
mangas

PM10

T000593

FF4

FF4

Moagem
de
cimento 9

Não
aplicável

Filtro de
mangas

PM10

T000594

FF5

FF5

Moagem
de
cimento
10

Não
aplicável

Filtro de
mangas

PM10

T000595

FF6

FF6

Moagem
de
cimento
11

Não
aplicável

Filtro de
mangas

PM10

T000596

FF7

FF7

Moagem
de
cimento
12

Não
aplicável

Filtro de
mangas

PM10

T000597

FF8

FF8

Moagem
de
Carvão 6

Não
aplicável

Filtro de
mangas

PM10

T000598

FF9

FF9

Moagem
de
Carvão 7

Não
aplicável

Filtro de
mangas

PM10

T000599

FF10

FF10

Caldeiras
6e7

1,20

Gasóleo

FF11

Grupo
gerador 1
(gerador
de
emergência)

0,40

Gasóleo

FF12

Grupo
gerador 2
(gerador
de
emergência)

0,40

Gasóleo

FF13

Grupo
gerador 3
(gerador
de
emergência)

0,30

Gasóleo

FF14

Grupo
gerador 4
(gerador
de
emergência)

0,30

Gasóleo

FF15

Grupo
gerador 5
(gerador
de
emergência)

0,06

Gasóleo

FF16

Bomba
afecta ao
sistema
de
combate
a
incêndios

0,08

Gasóleo

T000600

T000601

T000602

T000603

T000604

T000605

FF11

FF12

FF13

FF14

FF15

FF16

Caldeira

PÁG.
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Estado: Emitido
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CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000606

Código da
fonte

FF17

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Código
interno

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

FF17

Identificação
das
unidades
contribuintes
para a
fonte

do
Refeitório
/Balneários

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustível

0,10

Sistema
de
Tratamento
de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Outro

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

T000638

T000641

T001209

T001213

Código da
fonte

FF1

FF1

FF1

FF1

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Enxofre
expressos
em SO2

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos
em carbono
total)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

450

250

100

Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD17

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD19

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD22

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD24 +
Coincineração

Utilizar as
normas ISO,
as normas
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CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000645

T000644

T001226

T000646

T001227

T001217

Código da
fonte

FF1

FF1

FF1

FF1

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Cloro e seus
compostos
inorgânicos
(expressos
em HCl)

Flúor e seus
compostos
inorgânicos
(expresso
em HF)

Mercúrio
(Hg)

Monóxido de
Carbono
(CO)

FF1

Metais IV
(Cádmio,
Tálio)

FF1

Metais V
(Antimónio,
Arsénio,
Chumbo,
Crómio,
Cobalto,
Cobre,
Manganês,
Níquel,
Vanádio)

10

1

0.05

-

0.05

0.5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

2x por ano

1 x por ano

Continuo

1 x por ano

1 x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

10.0

Métodos de
medição

nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Condições
cumprimento

BREF CLM
MTD25

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD26

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD28

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

-

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD28

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD28

PÁG.
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Estado: Emitido
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Código

T000651

T001220

T000664

T000665

T001221

T001222

Código da
fonte

FF1

FF1

FF2

FF2

FF2

FF2

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Poluente

Amoníaco
(NH3)

Dioxinas e
Furanos

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Enxofre
expressos
em SO2

Compostos
Orgânicos
Voláteis

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

90

0.1

20

450

250

100

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

ng PCDD/FITEQ/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Período de
referência

Continuo

1x por ano

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

mínimo de
6h e máximo
de 8h

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD20

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD27

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD17

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD19

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD22

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de

BREF CLM
MTD24 +
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Código

T000668

T000672

T000673

T000674

T000675

Código da
fonte

FF2

FF2

FF2

FF2

FF2

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Frequência
de
monitorização

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

(expressos
em carbono
total)

qualidade
científica
equivalente

Cloro e seus
compostos
inorgânicos
(expressos
em HCl)

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD25

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD26

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

-

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD28

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD28

Flúor e seus
compostos
inorgânicos
(expresso
em HF)

Monóxido de
Carbono
(CO)

Mercúrio
(Hg)

Metais IV
(Cádmio,
Tálio)

Metais V
(Antimónio,
Arsénio,
Chumbo,
Crómio,

10

1

-

0,05

0,05

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

2x por ano

2x por ano

Continuo

2x por ano

2x por ano

Coincineração

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais

PÁG.
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Estado: Emitido
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CÓDIGO DOCUMENTO:
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Código

T000676

T000679

T000703

T001223

T000704

T000705

Código da
fonte

FF2

FF2

FF3

FF2

FF4

FF5

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Poluente

Cobalto,
Cobre,
Manganês,
Níquel,
Vanádio)

Amoníaco
(NH3)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Dioxinas e
Furanos

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

0,5

100

20

0.1

20

20

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

ng PCDD/F
I-TEQ/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Período de
referência

2x por ano

10.0

Continuo

Continuo

1x por ano

Continuo

Continuo

Teor O2 de
referência

mínimo de
6h e máximo
de 8h

Métodos de
medição

que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Condições
cumprimento

BREF CLM
MTD28

10.0

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD20

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF CLM
MTD27

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

Utilizar as
normas ISO,

PÁG.
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Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 01/04/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
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Código

T000706

T000707

T000708

T000709

T000710

T000711

Código da
fonte

FF6

FF7

FF8

FF9

FF10

FF10

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

20

20

20

200

200

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Uma vez de
cinco em
cinco anos

Uma vez de
cinco em
cinco anos

Período de
referência

Teor O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

Métodos de
medição

as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Condições
cumprimento

BREF CLM
MTD18

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

3.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente

Enquanto a
fonte se
mantiver nas
condições
definidas no
n.º 6 do
Artigo 15.º
do DecretoLei n.º 39
/2018, de 11
de junho

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
3.0

Enquanto a
fonte se
mantiver nas
condições
definidas no
n.º 6 do
Artigo 15.º

PÁG.
15/32

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 01/04/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

Código da
fonte

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Poluente

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Frequência
de
monitorização

Período de
referência

Teor O2 de
referência

em carbono
total)

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

qualidade
científica
equivalente

do DecretoLei n.º 39
/2018, de 11
de junho

EXP4.1.3 - Monitorização dos parâmetros operacionais do processo de incineração

Código

Parâmetro

Frequência da monitorização

T001006

Temperatura próximo da parede interna ou de outro
ponto representativo da câmara de combustão

Contínua

T001007

Caudal de gases de exaustão (se tecnicamente viável)

Contínua

T001008

Teor de O2 no efluente gasoso

Contínua

T001009

Temperatura do efluente gasoso

Contínua

T001010

Pressão do efluente gasoso

Contínua

T001011

Teor de vapor de água (exceto se o gás for seco antes
de ser analisado)

Contínua

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000974

Relativamente às fontes FF1 e FF2, registar, processar e validar todos os
resultados da monitorização em contínuo e pontual e apresentar à APA, I.P.,
de acordo com os formatos de envio do autocontrolo das emissões para a
atmosfera constantes dos Anexos ao presente TUA.

Período de exploração

autocontrolo; RAA

T000975

Comunicar os resultados do autocontrolo: i.Com uma periodicidade mensal e
até ao final do mês seguinte a que os resultados se referem, no caso de
monitorização em contínuo; ii. Até 45 dias corridos contados da data da
realização do autocontrolo, no caso de monitorização pontual.

Período de exploração

autocontrolo

T000976

Para todos os períodos de funcionamento dos Fornos, correspondentes à
queima ou não de resíduos, apresentar os resultados segundo um único tipo
de relatório, de acordo com as condições impostas para a coincineração de
resíduos.

Período de exploração

autocontrolo

T001015

Efetuar as medições para determinação das concentrações dos poluentes de
forma representativa.

Período de exploração

RAA

T001016

Ao nível do valor médio semi-horário, os valores dos intervalos de confiança a
95% de cada resultado medido correspondem à incerteza específica do
equipamento de medição obtida no procedimento de calibração QAL2 da
norma EN14181, não devendo ultrapassar as seguintes percentagens dos
VLE: i.Monóxido de carbono — 10%; ii.Dióxido de enxofre — 20%; iii.Dióxido
de azoto — 20%; iv. Partículas totais — 30%; v. Carbono orgânico total —
30%; vi.Cloreto de hidrogénio — 40%; vii.Fluoreto de hidrogénio — 40%.

Período de exploração
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T001017

Efetuar a amostragem e análise de todas as substâncias poluentes, incluindo
as dioxinas e os furanos.

Período de exploração

T001018

Calibrar os sistemas de medição automáticos das fontes pontuais associadas
a monitorização em contínuo, recorrendo à norma EN 14181, de acordo com
os níveis de garantia de qualidade QAL 2 e AST (anualmente, ou sempre que
necessário), e QAL 3 (semanalmente ou de acordo com os manuais de
exploração).

Período de exploração

T001019

Operar, calibrar e manter todos os equipamentos de monitorização, de
medição ou amostragem de acordo com as recomendações expressas pelos
respetivos fabricantes nos respetivos manuais de exploração.

Período de exploração

T001185

Relativamente ao poluente CO é autorizado que a calibração realizada aos
respetivos sistemas de medição, no âmbito da EN 14181, se possa efetuar
através da execução de AST de 3 em 3 anos. Contudo, e uma vez que é
exigida monitorização em contínuo, deverão ser realizadas operações anuais
de calibração (intercalares aos AST de 3 em 3 anos), que deverão
compreender a verificação da instalação dos sistemas de medição, a
verificação da transferência de dados à distância e controlo dos cálculos,
nomeadamente a conversão final para as condições de referência, como o teor
de oxigénio, e ensaios de funcionamento, com materiais de referência com
certificação externa, incluindo-se a verificação da linearidade, interferências,
desvios de “span” e do zero.

Período de exploração

T000639

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

Período de exploração

RAA

T000690

A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a monitorização
pontual, com exceção dos parâmetros contemplados nas Conclusões MTD do
BREF CLM, poderá ser alterada desde que cumpra os requisitos constantes
no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000691

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

Período de exploração

RAA

T000692

Para todas as fontes pontuais cuja monitorizaçõa é anual efetuar 2 medições
por ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses entre medições (vide quadro
monitorização).

Período de exploração

RAA

T000693

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

Período de exploração

RAA

Reporte anual ao abrigo da Portaria
221/2018

EXP4.2 - Emissões difusas
EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T001186

O transporte e o armazenamento intermédio dos resíduos secos sob a forma
de fragmentos porosos/partículas/poeiras deverão ser efetuados de forma a
evitar emissões para o ambiente.

Período de exploração

T001230

As emissões difusas têm origem em na circulação de viaturas, nas cintas de
transporte de matéria prima e produtos e nos locais de armazenamento de
produtos intermédios e finais, designadamente na paletizadora, e nas
operações de perfuração, carga e descarga de matéria prima na pedreira.

Período de exploração

T000626

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

Cumprir com o procedimento de carregamento de barcaças que contempla o

Período de exploração

Demonstração do cumprimento

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.
As evidências de cumprimento
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Medida/ Condição a cumprir

T000628

T000671

Prazo de implementação

fecho das tampas das barcaças, colocação de lonas a envolver o ponto de
queda do clínquer e a interrupção do carregamento sempre que as condições
climatéricas impliquem o aumento das emissões difusas que possam afetar os
recetores próximos.

Apresentar carga poluente dos poluentes PRTR (não medidos) emitidos pela
instalação (expressa em massa/ano), com demonstração dos cálculos
realizados (ficheiro em excel).

Demonstração do cumprimento

Período de exploração

destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes

T001155

Assegurar a manutenção adequada e completa da instalação, com recurso a
sistemas de aspiração móveis e/ou centrais.

T001156

Manter um programa de manutenção/inspeção para deteção rápida potenciais
fontes de emissão difusas (p.e. inspeção visual dos transportadores de
materiais pulverulentos)

Período de exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes

T001231

Para tratamento e minimização das emissões difusas estão instalados filtros
de mangas secundários de despoeiramento em diversos locais ao longo de
todo o processo de fabrico, os quais efetuam o despoeiramento do ar que é
captado através de uma ou várias tubagens ligadas a circuitos de transporte e
transferência de material, zonas de armazenagem e locais de carga e
descarga. O operador deverá enviar à APA os valores de emissão estimados
associadas a estas fontes de emissão anualmente, devendo a estimativa ser
efectuada tendo por base os seguintes pressupostos: caudal horário- 80% do
caudal característico do ventilador), afectado das horas de trabalho do
ventilador; Factor de emissão de 10 mg/Nm3

Periodo de exploração

RAA

EXP6 - Energia
EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

Código

Código

Tipo de energia
utilizada

Capacidade de
Armazenamento (t)

Consumo anual (t
/ano)

N.º Alvará de tanque
de armazenamento

T001163

CC1

Carvão

10 000,00

0,00

T001158

CC2

Coque de Petróleo

10 000,00

88 248,00

T001160

CC3

Fuel Óleo

204,00

265,00

T001157

CC4

Energia Eléctrica

0,00

137 319,00

MWh

T001162

CC5

Energia Térmica e
Eléctrica

84,50

595,00

MWh

T001161

CC6

Propano / GPL

13,61

27,00

T001159

CC7

Resíduos Não
Perigosos

12 580,00

56 779,00

Valores Tep
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EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000652

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

Período de exploração

RAA

T000662

Registar o consumo anual de combustível utilizado nos geradores (l/ano e tep
/ano)

Período de exploração

RAA

EXP7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento

Código

Medida/ Condição a cumprir

T000636

Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em
consideração as medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no
BREF ICS.

T000637

Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e
controlo da Legionella, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos
aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade competente nesta
matéria.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de exploração

RAA

Período de exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

EXP8 - RH
EXP8.1 - RH - Captação
EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código

T001182

Medida/ Condição a cumprir

Dar cumprimento ao disposto no ofício S046820-202008-ARHTO.DRHI

Prazo de implementação

O referido no Ofício S046820202008-ARHTO.DRHI

Demonstração do cumprimento

-

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Solicitar a atualização do TURH da ETAR da fábrica dado que o valor médio
anual de águas residuais estimadas é superior ao valor anual de águas
residuais descarregadas autorizado pelo TURH em vigor

90 dias

Demonstração do cumprimento

SILiAmb

EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Código

T001012

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Relativamente às entradas espelho da Lista Europeia de Resíduos, em que os
resíduos possam ser classificados com um código de resíduos perigosos ou
não perigosos, terá que ser verificado se o resíduo em causa contém alguma
substância perigosa que lhe confira uma ou mais das características de
perigosidade estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 1357/2014, da Comissão,
de 18 de dezembro.

Período de exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código

Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

T001029

020104
Resíduos de
plásticos
(excluindo
embalagens)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001030

020203
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001031

020301 Lamas
de lavagem,
limpeza,
descasque,
centrifugação
e separação

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

020499

Capacidade
instalada

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R1—
Utilização
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Código LER

Resíduos sem
outras
especificações

Operação de
valorização ou
eliminação

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001033

020501
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001034

020601
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001035

020701
Resíduos da
lavagem,
limpeza e
redução
mecânica das
matériasprimas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001036

020702
Resíduos da
destilação de
bebidas
espirituosas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001037

020704
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001038

030199
Resíduos sem
outras
especificações

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001039

030302 Lamas
da lixívia verde
(provenientes
da valorização
da lixívia de
cozimento)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001040

030307
Rejeitados
separados
mecanicamentem,
do fabrico de
pasta a partir
de papel e
cartão usados

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001041

030308
Resíduos da
triagem de
papel e cartão
destinado a
reciclagem

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

030310
Rejeitados de

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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R1—
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Operação de
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Capacidade
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Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001043

030311 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
03 03 10

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001044

040209
Resíduos de
materiais
compósitos
(têxteis
impregnados,
elastómeros,
plastómeros)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001045

040210
Matérias
orgânicas de
produtos
naturais (por
exemplo,
gordura, cera)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001046

040215
Resíduos dos
acabamentos,
não
abrangidos em
04 02 14

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001047

040217
Corantes e
pigmentos,
não
abrangidos em
04 02 16

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001048

040220 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
04 02 19

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001049

040221
Resíduos de
fibras têxteis
não
processadas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001050

040222
Resíduos de
fibras têxteis
processadas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001051

050110 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
05 01 09

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.
R1—
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Operação de
valorização ou
eliminação

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001054

061303 Negro
de fumo

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001055

070112 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
07 01 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001056

070212 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
07 02 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001057

070213
Resíduos de
plásticos

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001058

070217
Resíduos
contendo
silicones, não
abrangidos em
07 02 16

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001059

070299
Resíduos sem
outras
especificações

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001060

070312 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
07 03 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001061

070412 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
07 04 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

070512 Lamas
do tratamento
local de

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

060503 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
06 05 02

T001053

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
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R1—
Utilização
principal como

PÁG.
23/32

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 01/04/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T001062

D20210329000739
5ed2-7a17-3d3a-e088

Código LER

efluentes, não
abrangidas em
07 05 11

Operação de
valorização ou
eliminação

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001063

070612 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
07 06 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001064

070712 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
07 07 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001065

080114 Lamas
de tintas e
vernizes, não
abrangidas em
08 01 13

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001066

080315 Lamas
de tintas de
impressão,
não
abrangidas em
08 03 14

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001067

080412 Lamas
de colas e
vedantes não
abrangidas em
08 04 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001068

100121 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
10 01 20

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001069

100125
Resíduos do
armazenamento
de
combustíveis e
da preparação
de centrais
elétricas a
carvão

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001070

100214 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases, não
abrangidos em
10 02 13

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

100215 Outras
lamas e bolos
de filtração

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

100326 Lama
s e bolos de
filtração do

R1—
Utilização
principal como

T001071

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
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Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

tratamento de
gases, não
abrangidos em
10 03 25

combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001073

100705 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001074

100818 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases de
combustão,
não
abrangidos em
10 08 17

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001075

101114 Lamas
de polimento e
retificação de
vidro, não
abrangidas em
10 11 13

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001076

101118 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases de
combustão,
não
abrangidos em
10 11 17

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001077

101205 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001078

101213 Lamas
do tratamento
local de
efluentes

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001079

101307 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001080

120105
Aparas de
matérias
plásticas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001081

120115 Lamas
de
maquinagem
não
abrangidas em
12 01 14

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

Código

T001072

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

150203
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Operação de
valorização ou
eliminação

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

160103 Pneus
usados

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001089

160119
Plástico

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001090

160199
Resíduos sem
outras
especificações

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001091

160216
Componentes
retirados de
equipamento
fora de uso
não
abrangidos em
16 02 15

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001093

160304
Resíduos
inorgânicos
não
abrangidos em
16 03 03

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001094

160306
Resíduos
orgânicos não
abrangidos em
16 03 05

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

170201
Madeira

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001096

170203
Plástico

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001097

170604
Materiais de
isolamento
não
abrangidos em
17 06 01 e 17
06 03

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001088

T001095

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Resíduos de
origem
exclusiva
interna
CIMPOR
Alhandra
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Operação de
valorização ou
eliminação

T001098

190206 Lamas
de tratamentos
físico-químicos
não
abrangidas em
19 02 05

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001099

190210
Resíduos
combustíveis
não
abrangidos em
19 02 08 e 19
02 09

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001100

190307
Resíduos
solidificados
não
abrangidos em
19 03 06

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001101

190501
Fração não
compostada
de resíduos
urbanos e
equiparados

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001102

190502
Fração não
compostada
de resíduos
animais e
vegetais

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001103

190503
Composto fora
das
especificações

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001104

190599
Resíduos sem
outras
especificações

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001105

190805 Lamas
do tratamento
de águas
residuais
urbanas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001106

190904
Carvão
ativado usado

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

191201 Papel
e cartão

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001107

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R1—
Utilização
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Operação de
valorização ou
eliminação

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

191207
Madeira não
abrangida em
19 12 06

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001110

191208
Têxteis

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001111

191210
Resíduos
combustíveis
(combustíveis
derivados de
resíduos)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001112

191212 Outros
resíduos
(incluindo
misturas de
materiais) do
tratamento
mecânico de
resíduos, não
abrangidos em
19 12 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T001109

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código

Operação de valorização ou eliminação

Capacidade instalada

Unidade da capacidade instalada

T001013

Forno 6 - R1

20,00

t/h

T001014

Forno 7 - R1

27,00

t/h

EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Código

T001234

Medida/ Condição a cumprir

Tomar todas as precauções necessárias no que respeita à entrega e receção
de resíduos, de forma a prevenir ou a reduzir ao mínimo possível a poluição do
ar, solo e águas superficiais e subterrâneas, bem como outros efeitos
negativos para o ambiente, como os odores e ruídos e os riscos diretos para a
saúde humana.

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T001235

Previamente à receção de resíduos na instalação, obter uma descrição dos
mesmos que lhe permita determinar a quantidade de cada categoria de
resíduos, classificando cada categoria, sempre que possível, de acordo com a
LER.

Período de Exploração

RAA

T001236

Efetuar o transporte e o armazenamento intermédio dos resíduos secos sob a
forma de fragmentos porosos/partículas/poeiras de forma a evitar as emissões
para o ambiente.

Período de Exploração

RAA

T001237

Garantir os meios de prevenção de descargas acidentais de substâncias
poluentes para o solo ou o meio hídrico (águas subterrâneas ou de superfície).

Período de Exploração

RAA

T001238

Para as águas da chuva contaminadas que escorram, provenientes de
derrames ou de operações de combate a incêndios, garantir uma capacidade
de armazenamento suficiente para que, sempre que necessário, sejam
analisadas e tratadas antes da descarga ou envio para destino final.

Período de Exploração

RAA

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR
EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código

T000973

Nome

Maria Teresa Murta Martins

N.º Bilhete de Identidade/Cartão do
cidadão

06972292

Habilitações profissionais

Lincenciatura Engenharia Química

EXP12 - Ruido
EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000588

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

Período de exploração

RAA

T000589

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

Período de exploração

RAA
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000633

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

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

Plano de desativação total ou parcial

T000634

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

Aquando da conclusão da
desativação de acordo com o plano
previamente aprovado

Relatório final de conclusão do plano
de desativação total ou parcial

T000969

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

T001020

Autocontrolo das emissões
para o Ar

Autocontrolo.ar@apambiente.
pt

Pontual: até 45 dias corridos
contados da data de
realização da monitorização.
Continuo: mensalmente, até
final do mês seguinte a que os
mesmos se referem. Report
anual: até 30 de abril do ano
seguinte.

T000677

Relatório Ambiental Anual
(RAA) (O relatório integra o
previsto no art.º 14 do DecretoLei n.º 127/2013, de 30 de
agosto (descrito ao longo
deste TUA) e devendo ser
sujeito a validação prévia, por
verificador qualificado, nos
termos do previsto no art.º 17º
do mesmo diploma).

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

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

APA

autocontrolo.ar@apambiente.
pt

Até 30 de abril do ano
seguinte, atendendo o n.º 4 do
artigo 16.º do decreto-lei n.º 39
/2018, de 11 de junho e do
artigo 7.º da Portaria n.º 221
/2018, de 1 de agosto.

APA

T001148

Autocontrolo das emissões
para o ar - report anual

Mapa Integrado de Registo de

APA

31 de março do ano seguinte
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Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

T001024

Resíduos - MIRR

Siliamb

àquele que se reportam os
dados

APA

T000678

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

SILiAmb

Anualmente em data a definir

APA

T000684

Situações de incumprimento
de condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas após a
ocorrência; Relatório num
prazo de 15 dias após a
ocorrência.

EC, APA

T001026

Incumprimento dos Valores
Limite de Emissão para as
emissões gasosas no âmbito
do regime de tolerância.

Autocontrolo.ar@apambiente.
pt

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas

APA

T000683

Situações de emergência
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas após a
ocorrência; Relatório num
prazo de 15 dias após a
ocorrência.

APA, EC

T001021

Prova da manutenção do
seguro de responsabilidade
civil extracontratual.

RAA

30 de abril do ano seguinte

APA

T001025

Comunicação da alteração do
técnico responsável pelas
operações de gestão de
resíduos.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

5 dias

APA

T000970

Condições constantes da
Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Ver DIA anexa ao presente
TUA

T001210

Relatório de Emissões Anual
(REA) com respetivo Relatório
de Verificação (RV)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

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

APA

T001211

Relatório de Níveis de
Atividade (quando aplicável)
com respetivo Relatório de
Verificação (RV)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

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

APA

T001212

Relatório de Melhoria (quando
aplicável)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 30 de junho do ano
seguinte àquele que se
reportam os dados

APA

T001214

Devolver licenças de emissão

Através de conta RPLE

Até 30 de abril do ano seguinte
àquele que se reportam os
dados

APA

T001215

Comunicar alterações nãosignificativas ao TEGEE

Formulário TEGEE (Excel)
para o e-mail
cele@apambiente.pt

Em Junho e/ou Dezembro,
consoante a alteração ocorra
no primeiro e/ou segundo
semestre do próprio ano

APA

T001216

Comunicar atempadamente à
entidade competente pelo
respetivo processo de
licenciamento da atividade
quaisquer alterações que
possam exigir a atualização do
TEGEE (alterações
significativas nos termos do
artigo 15.º do Regulamento
(UE) n.º 601/2012, de 21 de
junho, e transmissão, a
qualquer título, da exploração
ou da propriedade da
instalação).

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Quando ocorre a alteração

APA
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ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T001152

Anexo MTD Aplicaveis.pdf

Anexo - Melhores técnicas disponíveis implementadas

T001164

AIA3337_DIA(anexoTUA).pdf

DIA - Declaração de Impacte Ambiental

T001218

TEGEE.173.04 III.pdf

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa
(TEGEE) N.º 173.04 III, atualmente em vigor

T001239

Memória Descritiva Instalação Coincineração Resíduos
CPA.pdf

Memória Descritiva da Instalação de Coincineração de
Resíduos do CPA

T001240

Formato de envio autocontrolo coincineração de
resíduos nas cimenteiras, resultante de medições em
contínuo.pdf

Formato de envio autocontrolo coincineração de
resíduos nas cimenteiras, resultante de medições em
contínuo

T001241

Formato de autocontrolo de emissões para atmosfera medições pontuais.pdf

Formato de envio do autocontrolo das emissões para a
atmosfera, resultante de medições pontuais
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD
BREF - Produção de cimento, cal e óxido de magnésio (CLM) | Data de adoção: 04/2013 | Versão: 06.10.2017
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n.º atribuído de
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ou documento
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD
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1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)
Para melhorar o desempenho ambiental global das unidades/instalações de produção de cimento, cal e óxido de magnésio, constitui MTD de produção a implementação e a adesão
a um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:

MTD 1.
1. i.
1. ii.
1. iii.
1. iv.
1. iv. a)
1. iv. b)
1. iv. c)
1. iv. d)
1. iv. e)
1. iv. f)
1. iv. g)
1. iv. h)
1. iv. i)
1. v.
1. v. a)
1. v. b)
1. v. c)

Sim

Compromisso da gestão, incluindo a gestão de topo;

Sim

Definição de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua da instalação pelas chefias;

Sim

Planeamento e implementação dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjunto com planeamento financeiro e investimento;

Sim

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção a:

Sim

estrutura e responsabilidade,

Sim

comunicação,

Sim

envolvimento dos trabalhadores,

Sim

documentação,

Sim

controlo eficiente do processo,

Sim

programas de manutenção,

Sim

preparação e resposta a situações de emergência,

Sim

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Sim

Verificação do desempenho e implementação de ações corretivas, prestando particular atenção a:

1. v. d)

Sim

formação, sensibilização e competência,

Sim

monitorização e medição (ver também Documento de Referência sobre os Princípios Gerais de Monitorização),

Sim

ações corretivas e preventivas,

Sim

controlo dos registos,

Sim

auditoria independente (sempre que possível) interna e externa para determinar se o SGA cumpre ou não as medidas planeadas e se está a ser devidamente implementado e
mantido;

Sim

1. vi.
1. vii.

Revisão do SGA pela gestão de topo quanto à aptidão, adequação e eficácia continuadas;

Sim

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

1. viii.

Tomada em consideração dos impactos ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da respetiva vida útil;

Sim

1. ix.

Aplicação regular de avaliações setoriais comparativas (benchmarking ) setoriais.

Sim

Requisitos assegurados pelo SGA implementado:
2003(→) SGA com certificado n.º 2003/AMB.128 (desde 25.11.2003) em conformidade com os requisitos na NP EN ISO
14001:1999
(2004-2006) Adaptação/certificação de acordo com a NP EN ISO 14001:2004
2009 (→) SGA do CPA integrado no SGA da CIMPOR INDÚSTRIA, envolvendo os 3 Centros de Produção e respetivas
pedreiras, com o mesmo n.º de certificado (desde 25.11.2009) e válido por 3 anos
2012 (→) Última renovação obtida com data de 11.07.2017 (válida até 10.07.2020)
2015 (→ Integração dos Sistemas de Gestão Ambiental, da Qualidade e da Segurança no SGI – Sistema de Gestão
Integrado
2005 (→) Registo no EMAS com o n.º PT-000041 (desde 27.12.2005) e publicação das Declarações Ambientais anuais
(completas e atualizações) desde a referente ao ano 2003
Nota: Obtenção da Licença Ambiental PCIP n.º 53/2007 (em 12.12.2007)
Pedido de renovação entregue na APA, em Julho de 2019, com a DA 2018 (Período 2018-2020)
2010-2011 (→) Adaptação aos requisitos do EMAS III (Regulamento CE n.º 1221/2009)
2013 (→) Última renovação (4.ª) obtida com data de 04.10.2016 (válida até 04.10.2019)

1.1.2 Ruído
MTD 2.
2. a)
2. b)
2. c)
2. d)
2. e)
2. f)
2. g)
2. h)
2. i)
2. j)
2. k)
2. l)
2. m)
2. n)
2. o)
2. p)
2. q)
2. r)
2. s)

Para reduzir/minimizar as emissões de ruído durante os processos de fabrico do cimento, da cal e do óxido de magnésio, constitui MTD a utilização de uma combinação das
seguintes técnicas:
Selecionar uma localização adequada para as operações ruidosas

Sim

Encerrar as operações/unidades ruidosas

Sim

Recorrer ao isolamento das vibrações das operações/unidades

Sim

Utilizar revestimentos internos e externos com materiais que absorvam impactos

Sim

Utilizar edifícios insonorizados para confinar as operações ruidosas que envolvam equipamentos de transformação de materiais

Sim

Utilizar paredes e/ou barreiras naturais para proteção contra o ruído

Não

Colocar silenciadores nas chaminés de exaustão

Sim

Isolar as condutas e sopradores situados em edifícios insonorizados

Sim

Manter fechadas as portas e janelas de áreas cobertas

Sim

Isolar acusticamente os edifícios onde existam equipamentos ruidosos

Sim

Isolar acusticamente as aberturas nas paredes, por exemplo, mediante a instalação de uma eclusa no ponto de entrada de um transportador de tela

Sim

Instalar absorvedores de ruído nas saídas de ar, por exemplo, na saída de gases limpos das unidades de despoeiramento

Sim

Reduzir os caudais nas condutas

Sim

Usar isolamento acústico nas condutas

Sim

Utilizar um arranjo que dissocie as fontes de ruído dos componentes potencialmente ressonantes, por exemplo, os compressores das condutas

Sim

Utilizar silenciadores nos ventiladores dos filtros

Sim

Utilizar módulos insonorizados para os equipamentos (por exemplo, compressores)

Sim

Utilizar protetores de borracha no equipamento de moagem (evitando o contacto de metal com metal)

Sim

Construir edifícios ou plantar árvores e arbustos entre a zona protegida e a atividade ruidosa

Não

Consideram-se suficientes as MTD implementadas.

Idem MTD 2.f)

1.2 CONCLUSÕES MTD PARA A INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE CIMENTO
1.2.1 Técnicas primárias gerais
MTD 3.

Para reduzir as emissões do forno e utilizar eficientemente a energia, constitui MTD obter um processo regular e estabilizado do forno, operando próximo dos objetivos dos
parâmetros de processo, utilizando as seguintes técnicas:

3. a)

Otimizar o controlo do processo, incluindo o recurso a sistemas informatizados de controlo automático

Sim

3. b)

Utilizar sistemas gravimétricos modernos de alimentação de combustíveis sólidos

Sim

MTD 4.

Para prevenir e/ou reduzir as emissões, constituem MTD uma seleção e um controlo rigorosos de todas as substâncias introduzidas no forno.

F6: Falsa pré-calcinação - Coriolis MULTICOR K50 da Shenck
F6: Combustível Queimador Principal - Coriolis da Shenck
F7: Pré-calcinador - Coriolis da Shenck (com otimização)
F7: Combustível QP - Coriolis da Shenck
F6&7: CDRs QP - Multiflex da Schenck

2020: Modernização do doseador do précalcinador

Sim

1.2.2 Monitorização
MTD 5.

Constituem MTD a monitorização e a medição regulares dos parâmetros e emissões dos processos, e a monitorização das emissões em conformidade com as normas EN
relevantes ou, na ausência dessas normas, com normas ISO ou outras normas nacionais ou internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente,
incluindo as seguintes:

5. a)

Medições em contínuo dos parâmetros dos processos suscetíveis de demonstrar a estabilidade dos mesmos, como a temperatura, o teor de O2, a pressão e o caudal

Sim

5. b)

Monitorização e estabilização de parâmetros críticos dos processos, a saber, mistura de matérias-primas e alimentação de combustível homogéneos, dosagem regular e excesso de oxigénio

Sim

5. c)

Medição em contínuo das emissões de NH3 quando é praticada a redução não catalítica seletiva (RNCS-SNCR)

Sim

5. d)

Medição em contínuo das emissões de partículas, NOx, SOx e CO

Sim

5. e)
5. f)
5. g)

Medições periódicas das emissões de PCDD/F e metais

Sim

Medições em contínuo ou periódicas das emissões de HCl, HF e COT

Sim

Medições em contínuo ou periódicas de partículas

Sim

2019: Reformulação e instalação de novo
software de gestão das emissões medidas
em contínuo

1.2.3 Consumo de energia e seleção de processos
1.2.3.1 Seleção de processos

MTD 6.

Para reduzir o consumo de energia, constitui MTD a utilização de fornos que utilizam o processo por via seca com pré-aquecedor de ciclones e pré- calcinador. (Consultar níveis de
consumo de energia aplicáveis no BREF)

Sim

Forno 7: processo por via seca com pré-aquecedor de ciclones e pré-calcinador; Forno 6: sem pré-calcinador (possui
falsa pré-calcinação - sem queimador, onde é introduzido ~20% combustível)
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1.1. CONCLUSÕES
MTD GERAIS
1.2.3.2 Consumo
de energia
MTD 7.
7. a)
7. a) I.
7. a) II.
7. a) III.

Para reduzir/minimizar o consumo de energia térmica, constitui MTD a utilização de uma combinação das seguintes técnicas:
Utilizar sistemas de cozedura melhorados e otimizados e processo regular e estável, próximo dos parâmetros de processo dos parâmetros de processo definidos, mediante:
Otimização do controlo dos processos, nomeadamente com recurso a sistemas informatizados de controlo automático

Sim

Sistemas gravimétricos modernos de alimentação de combustível sólido

Sim

Pré-aquecimento e pré-calcinação, na medida do possível, tendo em conta a configuração do sistema de cozedura existente

Sim

7. b)

Recuperar o calor excedente dos fornos, em especial das zonas de arrefecimento. Nomeadamente, o calor excedente dos fornos proveniente da zona de arrefecimento (ar quente) ou do préaquecedor pode ser utilizado para a secagem de matérias-primas

Sim

7. c)

Utilizar o número de etapas do pré-aquecedor de ciclones adequado às características e propriedades das matérias-primas e combustíveis utilizados

Sim

7. d)

Utilizar combustíveis com características que tenham um impacto positivo no consumo de energia térmica

Sim

7. e)
7. f)

Aquando da substituição de combustíveis convencionais por combustíveis alternativos, utilizar sistemas de cozedura otimizados e adequados para a queima de resíduos
Minimizar os caudais de bypass

2021: Utilização de gases quentes a
montante da chaminé do arrefecedor do
forno 7 para secagem de CDR
(Instalação de secador)

2021: Secador de CDR/Outros RNP
para o material alimentado aos QP do
F6&7 (ver MTD 7.b)

Sim
Não aplicável

MTD 8.

Para reduzir o consumo de energia primária, constitui MTD a redução do teor de clínquer no cimento e nos produtos com cimento.

Sim

MTD 9.

Para reduzir o consumo de energia primária, constitui MTD o recurso à cogeração/produção combinada de calor e eletricidade.

Não

(1994) Realização de Estudos de Auto produção de energia elétrica
(2010-2012) Estudo do projeto (incluindo viabilidade económica), resultante da realização de uma Auditoria
Energética/PRCEE, referida na MTD 10 (ponto 10.3Extra), de recuperação de calor dos gases dos fornos, e arrefecedor
F7) para produção de energia elétrica (consumo e/ou venda)
Nota: Não foi considerada viável para ser integrada no plano de investimentos dos próximos anos.

1.2.3.2 Consumo de energia

MTD 10.
10. a)
10. b)
10. c)
10. d)
10. e)

Para reduzir/minimizar o consumo de energia elétrica, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas:
Utilizar sistemas de gestão de energia elétrica

Sim

Utilizar equipamentos de moagem e outros equipamentos elétricos com elevada eficiência energética

Sim

Utilizar sistemas de monitorização melhorados

Sim

Reduzir as entradas de ar falso para o sistema

Sim

Otimizar o controlo dos processos

Sim

1.2.4 Utilização de resíduos
1.2.4.1 Controlo da qualidade dos resíduos

MTD 11.

Para assegurar as características dos resíduos a utilizar como combustíveis e/ou matérias-primas em fornos e reduzir as emissões, constitui MTD a aplicação das seguintes
técnicas:
Utilizar sistemas de garantia da qualidade para assegurar as características dos resíduos e analisar quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no
forno, no que respeita a:

11. a)
11. a) I.
11. a) II.
11. a) III.

Constância da qualidade

Sim

Critérios físicos, nomeadamente geração de emissões, granulometria, reatividade, aptidão à cozedura e poder calorífico

Sim

Critérios químicos, nomeadamente teor de cloro, enxofre, álcalis e fosfatos e teor de metais relevantes

Sim

11. b)

Controlar o número de parâmetros relevantes, no respeitante a quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no forno, nomeadamente cloro, metais
relevantes (por exemplo, cádmio, mercúrio, tálio), enxofre e teor de halogéneos total.

Sim

11. c)

Aplicar sistemas de garantia da qualidade a cada carga de resíduos

Sim

1.2.4.2 Alimentação de resíduos ao forno

MTD 12.

Para assegurar o tratamento adequado dos resíduos utilizados como combustíveis e/ou matérias-primas no forno, constitui MTD a utilização das seguintes técnicas:

12. a)

Utilizar pontos adequados, em termos de temperatura e tempo de residência, para alimentar os resíduos ao forno em função das características e do funcionamento do forno

Sim

12. b)

Alimentar os resíduos que contenham componentes orgânicos passíveis de volatilização antes da zona de calcinação nas zonas do sistema do sistema de cozedura com temperatura
adequadamente elevada

Sim

12. c)

Assegurar que os gases resultantes da coincineração dos resíduos atinjam, de forma controlada e homogénea, mesmo nas condições menos favoráveis, uma temperatura de 850 °C durante
2 segundos

Sim

12. d)

Aumentar a temperatura para 1 100 °C, no caso da coincineração de resíduos perigosos com teor de substâncias orgânicas halogenadas, expresso em cloro, superior a 1%

12. e)

Alimentar os resíduos de forma contínua e uniforme

Sim

12. f)

Retardar ou suspender a coincineração de resíduos nas operações de arranque e/ou paragem, se não for possível obter as temperaturas e os tempos de residência adequados, referidos
nos pontos a–d acima mencionados

Sim

Não aplicável

Sistemas automáticos e automatizados (com encravamentos) para impedir a alimentação de resíduos durante os
períodos de arranque e paragem dos fornos e garantir, durante a marcha dos fornos, que a alimentação de resíduos só é
efetuada quando se verifiquem todas as condições exigidas pelas Licenças
Não efetuada a coincineração de resíduos perigosos (embora os fornos garantam o cumprimento destes requisitos ao
nível dos QP)

Ver MTD 12.c)

1.2.4.3 Gestão da segurança na utilização de resíduos perigosos

MTD 13.

Constitui MTD a aplicação de sistemas de gestão da segurança para a armazenagem, manuseamento e alimentação de resíduos perigosos, nomeadamente por recurso a uma
abordagem de risco compatível com a fonte e o tipo de resíduos, nas operações de rotulagem, controlo, amostragem e ensaio dos resíduos a manusear.

Não aplicável

1.2.5 Emissões de partículas
1.2.5.1 Emissões difusas de partículas

MTD 14.
14. a)
14. b)
14. c)
14. d)
14. e)
14. f)
14. g)
14. g)
14. g)
14. h)
14. h) i.
14. i)
14. i) i.

Para minimizar/prevenir emissões difusas de partículas resultantes de operações que geram poeiras, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes
técnicas:
Utilizar uma configuração simples e linear para a instalação

Não aplicável

Isolar/circunscrever as operações que geram partículas, tais como a moagem, a crivagem e a mistura

Sim

Cobrir transportadores e elevadores, construídos como sistemas fechados, caso seja provável a emissão difusa de poeiras libertadas de material pulverulento

Sim

Reduzir as fugas de ar e os pontos de derrame

Sim

Utilizar dispositivos e sistemas de controlo automáticos

Sim

Assegurar operações isentas de falhas

Sim

Assegurar a manutenção adequada e completa da instalação, com recurso a sistemas de aspiração móveis e/ou centrais

Sim

Durante as operações de manutenção ou em caso de problemas com sistemas de transporte, pode ocorrer o derrame de materiais. Para prevenir a formação difusa de poeiras
durante as operações de remoção, devem ser utilizados sistemas de vácuo. Os novos edifícios podem facilmente ser dotados de tubagens aspiração central, enquanto os sistemas
aspiração móvel e as ligações flexíveis são mais adequados para edifícios existentes

Sim

Em determinados casos, para sistemas de transporte pneumático, pode ser adequado um processo de circulação.

Sim

Aspirar e captar partículas em filtros de mangas:
Na medida do possível, os materiais devem ser manuseados em sistemas fechados, mantidos em depressão. O ar aspirado para este efeito é despoeirado através de um filtro de
mangas antes de voltar a ser libertado para a atmosfera
Utilizar armazéns fechados, com sistemas de manuseamento automático:
Silos de clínquer e zonas fechadas e completamente automatizadas de armazenagem de matérias-primas são considerados a solução mais eficaz para o problema das emissões
difusas de partículas geradas por grandes volumes de existências. Estes tipos de armazéns estão equipados com um ou diversos filtros de mangas, a fim de evitar a dispersão de
poeiras durante as operações de carga e descarga

Sim
Sim
Sim
Sim

Nota: Aplicável unicamente a novas instalações
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Utilizar silos de armazenagem com capacidades adequadas, indicadores de nível com interruptores de corte e com filtros para tratar o ar onde estão suspensas as poeiras libertadas
1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
14. i) ii.
durante as operações de enchimento.

14. j)

Nos processos de expedição e carregamento, utilizar mangas de enchimento flexíveis, dotadas de um sistema de extração de partículas orientado para a plataforma de carga do camião

MTD implementada?

Sim
Sim

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

Para GERAIS
minimizar/prevenir emissões difusas de poeiras provenientes de zonas de armazenagem a granel, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes
1.1. CONCLUSÕES MTD
MTD 15.
técnicas:

15. a)

Cobrir as zonas de armazenagem a granel ou as pilhas de materiais, ou isolá-las com telas, muros ou uma vedação composta por vegetação vertical (barreiras artificiais ou naturais para
proteger do vento as pilhas de materiais a céu aberto)

15. b)

Proteger do vento as pilhas de materiais a céu aberto:

15. b) i.

Deve evitar-se armazenar pilhas de materiais pulverulentos a céu aberto; no entanto, se estas existirem, é possível reduzir as emissões difusas de partículas com recurso a barreiras de
proteção contra o vento bem concebidas
Utilizar aspersores de água e supressores químicos de partículas:

15. c)
15. c) i.

Se o ponto de origem das emissões difusas de partículas estiver bem localizado, pode ser instalado um sistema de aspersão de água. A humidificação das partículas facilita a sua
aglomeração e, por conseguinte, contribui para o seu assentamento. Existe ainda uma grande variedade de agentes que melhoram a eficácia global da aspersão de água

Sim

MTD 14

Sim

Cobertura com tela geotêxtil do stock estratégico de cinzas de pirite

Não

Já este implementado mas foi tirado de serviço após instalação do novo sistema de descarga de aditivos/manga tipo
cascata – ver MTD 14.j

Não

Assegurar a pavimentação, o humedecimento dos acessos e a limpeza:

15. d)
15. d) i.

As zonas utilizadas por camiões devem, sempre que possível, estar pavimentadas e a sua superfície deve estar tão limpa quanto possível. O humedecimento dos acessos pode reduzir
as emissões difusas de partículas, em especial com tempo seco. Os acessos podem igualmente ser limpos com vassouras mecânicas. Devem ser utilizadas boas práticas de limpeza,
para limitar ao máximo as emissões difusas de partículas

Sim

Assegurar a humidificação das pilhas de materiais:

15. e)
15. e) i.

As emissões difusas de partículas em pilhas de materiais podem ser reduzidas mediante uma humidificação suficiente dos pontos de carga e descarga e a utilização de transportadores
de tela de altura ajustável
Sempre que não seja possível prevenir emissões difusas de partículas nos pontos de carga e descarga dos locais de armazenagem, ajustar a altura e descarga à altura da pilha,
automaticamente, se possível, ou reduzir a velocidade de descarga

15. f)

Não
Sim

Telas dos lançadores (stacker) de formação das pilhas de pré-homogeneização com altura ajustável/automatizada

Sim

Periodicamente, e de acordo com um Plano específico, são feitas revisões aos diversos elementos que integram o
sistema (mangas, TIMER, electroválvulas, válvulas de diafragma, retainers, etc.), procedendo-se à sua substituição em
caso de avaria ou desgaste. O planeamento e execução de ações de manutenção preventiva e curativa são efetuados a
partir de um conjunto de fichas de inspeção e a periodicidade de verificação é no mínimo mensal. Planos de inspeção
anuais para cada área fabril e relatórios semanais das intervenções.
Nota: Não efetuadas medições pontuais de partículas nestas fontes:
Aplicado método de estimativa das emissões de partículas a partir de dados e características de funcionamento de
sistemas de despoeiramento (filtros secundários) com ventilação para o exterior de edifícios. Método definido no âmbito
do EPER 2002 e adotado para a Licença Ambiental PCIP (Envio de dados semestralmente para a APA)
Atualização, sempre que necessário, da listagem de filtros secundários para aplicação da estimativa de emissões.

1.2.5.2 Emissões de partículas de fontes de emissão secundárias

MTD 16.

Para reduzir as emissões de partículas de fontes secundárias, constitui MTD a aplicação de um sistema de gestão da manutenção que incida particularmente no desempenho dos
filtros utilizados nas operações que geram partículas, com exceção dos processos de cozedura e de arrefecimento, e dos principais processos de moagem. Tendo em conta este
sistema de gestão, constitui MTD o despoeiramento por via seca dos efluentes gasosos com um filtro. (Consultar VEA às MTD no BREF)

< 10 mg/Nm3 (VEA), como valor médio durante um período de
amostragem (medição pontual durante pelo menos 30 minutos)

1.2.5.3 Emissões de partículas provenientes dos processos de cozedura

MTD 17.

Para reduzir as emissões de partículas dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD o despoeiramento por via seca dos efluentes gasosos com um filtro.
(Consultar VEA às MTD no BREF)

VLE da LE 3/2012/APA
= 20 mg/Nm3

17. a)

Filtros híbridos eletrofiltros

Sim

Apenas Linha 6: Nota: Este electrofiltro é de processo, para evacuação da farinha
Revamping do eletrofiltro do forno 6 ([TSP] à saída < 2 g/Nm3)

17. b)

Filtros de mangas

Sim

F6/F7: Filtros de mangas (AAF, tipo Fabripulse) com 12 compartimentos múltiplos e sistemas de deteção de mangas
rotas;
N.º total de mangas - filtro do F6: 6384 e filtro do F7: 4536 (em fibra de vidro e membrana PTFE)

Filtros híbridos

17. c)

Não aplicável

Não se justifica em função das MTD alternativas implementadas

Não aplicável

Arrefecedor (F6): Arrefecedor do tipo satélites, não constitui uma fonte fixa de emissão de partículas por estar integrado
na própria estrutura do forno, sem saída de gases para o exterior.

Sim

Arrefecedor (F7): Filtro DELTA NEU com compartimentos múltiplos, sem sistema de deteção de mangas rotas (Total de
mangas = 3072)
Moinhos de Cimento 9 e 10: Filtros EFACEC dos respetivos moinhos e separadores em substituição de electrofiltros
(Total de mangas = 1296 e 1365)
Moinhos de Cimento 11: Filtro PRAT-DANIEL do moinho e separador em substituição de electrofiltro (Total de mangas =
280)

1.2.5.4 Emissões de partículas provenientes dos processos de arrefecimento e de moagem

MTD 18.

Para reduzir as emissões de partículas dos efluentes gasosos dos processos de arrefecimento e de moagem, constitui MTD o despoeiramento por via seca dos efluentes com um
filtro. (Consultar VEA às MTD no BREF)
Filtros híbridos eletrofiltros

18. a)

Filtros de mangas

18. b)

Filtros híbridos

18. c)

Reduzir as emissões de partículas dos gases dos arrefecedores e
moinhos através de um filtro para um VEA de <10-20 mg/Nm3,
como valor médio diário (ou medição pontual durante pelo menos 30
minutos)

Não aplicável

1.2.6 Compostos gasosos
1.2.6.1 Emissões de NOx

MTD 19.

19. a)

Reduzir as emissões de NOx dos gases dos fornos, aplicando uma,
ou uma combinação, das seguintes técnicas, com um VEA, para
(1) (2)
fornos com pré-aquecedor, de <200-450
mg/Nm3, como valor
médio diário
1)
O VEA é de 500 mg/Nm3, se o nível inicial for > 1000 mg/Nm3
após aplicação das técnicas primárias.
2)
O design do sistema de forno existente, as propriedades do mix de
combustíveis incluindo resíduos, e a aptidão à cozedura da matériaprima podem influenciar a capacidade de estar dentro da gama.

Para reduzir as emissões de NOx dos efluentes gasosos dos processos de cozedura e/ou de pré-aquecimento/pré-calcinação, constitui MTD a utilização de uma, ou uma
combinação, das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD)

Técnicas primárias

19. a) I.

Arrefecimento de chama

Sim

Injeção de água nos queimadores principais dos fornos em função dos níveis de NOx medidos na chaminé

19. a) II.

Queimadores de baixo NOx

Sim

Queimadores principais ROTAFLAM (de baixo consumo de ar primário)

19. a) III.
19. a) IV.

Mid-kiln firing
Adição de mineralizadores para melhorar a aptidão à cozedura do cru (clínquer mineralizado)

Não

Realizado ensaio de viabilidade técnico/económica na fábrica de Souselas em 2001

19. a) V.

Otimização de processos

Sim

(as referidas nas MTD 3, MTD 7.a e 7.a), melhoria das técnicas de queima indireta (MTD 19.a) e queimadores mais
eficientes com baixo ar primário), otimização das ligações ao arrefecedor, otimização da seleção de combustíveis,
otimização dos níveis de oxigénio

Não aplicável

Apenas aplicável para fornos longos (até 200 m de comprimento)

19. b)

Combustão por etapas (combustíveis convencionais ou alternativos), também em conjugação com um pré-calcinador, e utilização de uma mistura de combustíveis otimizada

Sim

Forno 7: Combustão adicional através da introdução, no pré-calcinador, de parte do combustível (cerca de 60% do
consumo térmico com coque de petróleo e resíduos) e combinação de ar terciário do arrefecedor;
Forno 6: A queima de pneus usados triturados na falsa pré-calcinação (câmara de fumos do pré-aquecedor) é também
uma variante desta MTD (ver MTD 7.e)

19. c)

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Sim

Sistema automatizado de injeção de uma solução de amónia (em água a 24-25%) em função do NOx das chaminés

19. d)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não

Custos de investimento e operacionais bastante elevados e não justificável para os níveis de emissão atualmente obtidos
com as MTD implementadas.
Teoricamente, a combinação da Combustão por etapas (MTD 19.b) com a SNCR (MTD 19.c) pode ser comparável à
SCR

MTD 20.
20. a)

Quando é utilizada a SNCR, constitui MTD a obtenção de uma redução eficiente dos NOx , mantendo o escape adicional de NH3 ao nível mais baixo possível, com recurso à seguinte
técnica: (Consultar VEA às MTD no BREF)
Obter uma eficiência de redução dos NOx adequada e suficiente, mantendo a estabilidade do processo.

F6: VLE = 90 mg/Nm3
F7: VLE = 100 mg/Nm3
Sim

Controlo de injeção efetuado em função dos valores de NOx lidos na torre de ciclones

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD
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Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução da Comissão 2013/163/UE.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

uma boa distribuição estequiométrica da amónia, a fim de obter a máxima eficiência na redução dos NOx e de reduzir o escape adicional de NH3.
20.
1.1.b)CONCLUSÕES MTDUtilizar
GERAIS

20. c)

Manter o escape adicional de NH3 (resultante da amónia que não reagiu) nos efluentes gasosos a níveis tão baixos quanto possível, tendo em conta a correlação entre a eficiência da redução
de NOx e o escape adicional de NH3.

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Sim

Sistema de pulverização da amónia para aumentar eficiência de redução

Sim

Controlo das emissões de NH3 para verificação do escape de amónia livre, com realização de pelo menos duas
medições pontuais anuais (com e sem injeção de amónia).

VEA/VCA

1.2.6.2 Emissões de SOx

MTD 21.

Para reduzir/minimizar as emissões de SOx dos efluentes gasosos dos processos de cozedura e/ou dos processos de pré-aquecimento/pré-calcinação, constitui MTD a utilização de
uma das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)

21. a)

Adição de absorventes

Sim

Sistema de doseamento de hidróxido de cálcio em função das emissões registadas nas chaminés, a partir de 2 silos de
armazenagem
(utilização em situações pontuais de paragem dos moinhos de cru ou presença de matérias-primas com teores de SO3
mais elevados)

21. b)

Lavagem dos gases por via húmida

Não

Técnica só justificável para níveis de emissão iniciais elevados
(> 800 mg/Nm3). Não necessária devido a valores de emissão baixos.

Sim

Moagens de cru 6 e 7 constituídas por moinhos de bolas garantem uma elevada eficiência de absorção de SO2 dos
gases dos fornos (em operação composta) - ver também MTD 7.b)
NOTA: De acordo com ensaios e medições realizadas as emissões com as moagens de cru em marcha (operação
composta) são inferiores em cerca de 20-70% às emissões com a moagem de cru parada

MTD 22.

Para reduzir as emissões de SO2 dos fornos, constitui MTD a otimização dos processos de moagem de cru

VLE da LE 3/2012/APA
= 250 mg/Nm3
(de acordo com DL 127/2013)

1.2.6.3 Emissões de CO e disparos por CO
1.2.6.3.1 Redução dos disparos por CO

MTD 23.

Na utilização de eletrofiltros ou filtros híbridos, para minimizar a frequência dos disparos por CO e limitar a sua duração total a 30 minutos anuais, constitui MTD a utilização da
combinação das seguintes técnicas:

23. a)

Gerir os disparos por CO, a fim de reduzir o período de paragem dos eletrofiltros

Sim

Forno 6: Ffiltro de mangas em série e a jusante do ESP de processo que mesmo com picos de CO e necessidade de
disparo, garante níveis baixos de emissões de partículas e o cumprimento do VLE

23. b)

Medir contínua e automaticamente o CO, com recurso a equipamento de monitorização situado perto da fonte de CO e com um tempo de resposta curto

Sim

Analisadores de gases para controlo do processo nas câmaras de fumos, à saída das torres de ciclones Forno 6 e 7 e no
pré-calcinador/ciclone 5 do F7;
No caso do F6: Sistemas de medição rápida dos níveis de CO à entrada do electrofiltro

Sim

Para além de outros controlos ao nível das matérias-primas, são ainda feitas análises de COT à farinha alimentada aos
fornos no âmbito dos balanços térmicos.
Nota: Limitação do teor de voláteis no coque de petróleo adquirido
Ver MTD 4

1.2.6.4 Emissões de carbono orgânico total (COT)

MTD 24.

Para manter a um nível baixo de emissões de carbono orgânico total dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD evitar a alimentação de matérias-primas com
elevado teor de compostos orgânicos voláteis.

1.2.6.5 Emissões de cloreto de hidrogénio (HCl) e fluoreto de hidrogénio (HF)

MTD 25.
25. a)

25. b)

MTD 26.

Para reduzir/prevenir as emissões de HCl dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas
primárias: (Consultar VEA às MTD no BREF)
Utilizar matérias-primas e combustíveis com baixo teor de cloro

Limitar o teor de cloro de quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no forno

VEA = VLE em vigor de acordo com DL 127/2013: 10 mg/Nm3
(inalterado desde o DL85/2005)
Sim

As análises efetuadas às farinhas de alimentação dos fornos evidenciam um baixo teor em cloro nas matérias-primas;
Controlo do teor de Cl nos combustíveis - CDR

Sim

Controlo do teor de cloro nos lixiviados de aterro alimentados aos QP (procedimento próprio)
Limitação do teor de cloro nos combustíveis alternativos CDR e RVFV.
Plano de incorporação de matérias-primas secundárias, com limitação dos teores de cloro máximos admissíveis nas
pilhas das pré-homos
Novo furo para captação de água subterrânea na área fabril, permitindo alternativa em relação à utilização de água do
Rio Tejo (teores de cloro mais elevados) para o arrefecimento de gases nas TCG.
As MTD associadas à redução das emissões de SO2 contribuem também para manter baixas as emissões de HCl
VEA = VLE em vigor de acordo com DL 127/2013:
1 mg/Nm3
(inalterado desde o DL85/2005)

Para prevenir/reduzir as emissões de HF dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas
primárias:

26. a)

Utilizar matérias-primas e combustíveis com baixo teor de flúor

Sim

As análises efetuadas às farinhas de alimentação dos fornos evidenciam um baixo teor em flúor nas matérias-primas.
Determinação do teor de flúor do coque de petróleo (em balanços térmicos) e no âmbito da autorização da receção de
novos tipos de combustíveis.
(medições em contínuo)

26. b)

Limitar o teor de flúor de quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no forno

Não

Sem necessidade de limitar face ao histórico dos valores de emissão

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

1.1. CONCLUSÕES
MTD
1.2.7 Emissões
de GERAIS
PCDD/F
MTD 27.

Para prevenir as emissões de PCDD/F ou para manter um nível baixo de emissões de PCDD/F dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de uma,
ou uma combinação, das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)
Selecionar e controlar rigorosamente os materiais introduzidos no forno (matérias-primas), ou seja, cloro, cobre e compostos orgânicos voláteis

Sim

Selecionar e controlar rigorosamente os materiais introduzidos no forno (combustíveis), ou seja, cloro e cobre

Sim

Limitar/evitar a utilização de resíduos que contenham matérias orgânicas cloradas

Sim

Evitar a utilização de combustíveis com um elevado teor de halogéneos (por exemplo, cloro) na queima secundária

Sim

27. e)

Arrefecer rapidamente os efluentes gasosos dos fornos para temperaturas inferiores a 200 °C e minimizar o tempo de residência dos efluentes gasosos e a quantidade de oxigénio em zonas
com temperaturas compreendidas entre os 300 e os 450 °C

Sim

Torres de condicionamento dos gases (TCG) de exaustão dos fornos para arrefecimento dos gases antes de serem
encaminhados para o equipamento de despoeiramento (ver MTD 17)
Garantidas temperaturas à saída das TCG inferiores a 180-200ºC
À saída das torres de pré-aquecimento (T de cerca de 350 ºC, para L6 e 300 ºC para L7) o tempo de residência dos
gases de exaustão é minimizado através da tiragem pelos ventiladores de exaustão.

27. f)

Suspender a coincineração de resíduos nas operações de arranque e/ou paragem

Sim

Arranques e paragens sempre realizados com queima exclusiva de combustível fóssil (100 % petcoque ou fuel/petcoque) ver MTD 12.f)

27. a)
27. b)
27. c)
27. d)

1.2.8 Emissões de metais
MTD 28.

Para minimizar as emissões de metais dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas:
(Consultar VEA às MTD no BREF)

VEA = VLE em vigor de acordo com DL 127/2013:
(inalterado desde o DL85/2005)

28. a)

Selecionar materiais com baixo teor de metais relevantes e limitar o teor de metais relevantes nos materiais, em especial de mercúrio

Sim

28. b)
28. c)

Utilizar um sistema de garantia da qualidade para assegurar as características dos resíduos utilizados

Sim

Utilizar técnicas eficazes de remoção de partículas, enunciadas nas MTD 17

Sim

O calcário proveniente da Pedreira do Bom Jesus e outras matérias-primas adquiridas são pobres em metais.
Controlo dos teores de metais pesados nos lotes de petcoque
Controlo e limitação do teor de mercúrio nos CDR
Possibilidade de determinação dos teores de metais pesados nos materiais pelo LCQ do CPA ou LC (Análise
semiquantitativa: caracterização de Cd+Cu+Sb+As+Pb+Cr+Ni+V+Mn+Zn)

1.2.9 Perdas/resíduos dos processos
MTD 29.

Para reduzir os resíduos sólidos do processo de fabrico do cimento e poupar matérias-primas, constitui MTD:

29. a)

Reutilizar, sempre que possível, as partículas recolhidas no processo

Sim

Reciclagem das poeiras recolhidas pelos sistemas de aspiração, varredoras mecânicas e outras operações de limpeza,
assim como de descargas de materiais aquando de paragens das várias instalações (operações de valorização interna
autorizadas). Nota: Operações incluídas na LA PCIP

29. b)

Utilizar, sempre que possível, estas partículas noutros produtos comerciais

Não

MTD considerada desnecessária: A instalação, por considerar ser a medida mais adequada em termos técnicos e legais
e uma vez que se encontra autorizada para o efeito, tem dado prioridade à reutilização/reintrodução das poeiras
recolhidas no seu próprio processo (MTD 29.a).

NOTA: Valores de Hg cerca de 15 a 75 vezes inferiores ao VLE/VEA de 0,05 mg/Nm3
pelo que não requerem que sejam consideradas técnicas adicionais (por exemplo, a
diminuição da temperatura dos efluentes gasosos ou filtros de carvão ativado).

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios

5.1.1.1 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
A. iv)
A. v)
A. vi)
A. vii)

No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;
de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho;
a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes);
a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e
contenção de fugas, etc.);
o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.);
o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout , etc.);
a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros),
etc.).
Inspeção e Manutenção

5.1.1.1 B.

Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a
abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade.
Localização e Layout

5.1.1.1 C.

Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica.
No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de
gases liquefeitos, pode ser considerada, eg. a armazenagem subterrânea, "mounded storage " ou esferas, dependendo do volume de armazenamento.

5.1.1.1 D.

Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham
substâncias voláteis.

5.1.1.1 E.

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.

5.1.1.1 F.

Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV.
O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição.

Cor do reservatório

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

Monitorização de COV

Sistemas dedicados

5.1.1.1 G.

Utilizar sistemas dedicados.

5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios
Reservatórios abertos

5.1.1.2 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
5.1.1.2 B.

Se ocorrerem emissões para o ar, cobrir o reservatório com:
cobertura flutuante;
cobertura flexível ou de tenda;
cobertura rígida
Para prevenir a acumulação de depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional, proceder à agitação da substância armazenada (eg. lamas).
Reservatórios de teto exterior flutuante

5.1.1.2 C.

Aplicar tetos flutuantes de contacto direto (dupla cobertura), embora também possam ser usados sistemas existentes de tetos flutuantes sem contacto

5.1.1.2 D.

Aplicar medidas adicionais para reduzir as emissões de acordo com o descrito no BREF.

5.1.1.2 E.

Aplicar uma cobertura nas situações de condições climatéricas adversas (eg. ventos fortes, chuva ou queda de neve).

5.1.1.2 F.

No caso de armazenamento de líquidos contendo elevadas quantidades de partículas, proceder à agitação da substância armazenada de forma a prevenir a criação de um
depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional.

5.1.1.2 G.

Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios de
teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores.

5.1.1.2 H.

Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto.

5.1.1.2 I.

Para reservatórios < 50 m 3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design do tanque.

5.1.1.2 J.

Para armazenagem de líquidos com níveis elevados de partículas (p.ex. crude) promover a mistura da substância para prevenir a deposição, ver secção 4.1.5.1.

5.1.1.2 K.

Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios
atmosféricos horizontais, aplicar um sistema de tratamento de vapores.

5.1.1.2 L.

Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas, dependendo das substâncias armazenadas:

Reservatórios de teto fixo

Reservatórios atmosféricos horizontais

L. i)
L. ii)
L. iii)

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo
aumentar a taxa de pressão para 56 mbar
aplicar um equilíbrio de vapor
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5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

Reservatórios pressurizados

5.1.1.2 M.

O sistema de drenagem é dependente do tipo de reservatório utilizado podendo, no entanto, ser instalado um sistema de drenagem fechado ligado a um sistema de tratamento
de vapores

5.1.1.2 M.

Para emissões para o ar, proceder a:

Tanques de teto elevatório

M. i)
N. ii)

aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou
aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores.
Tanques subterrâneos e "mounded tanks "

5.1.1.2 O.

Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios
subterrâneos ou "mounded tanks ", aplicar um sistema de tratamento de vapores.

5.1.1.2 P.

Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas , dependendo das substâncias armazenadas:

P. i)
P. ii)
P. iii)
P. iv)

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo
aplicar um equilíbrio de vapor
aplicar um tanque de contenção de vapor
aplicar um sistema de tratamento de vapor

5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco

5.1.1.3 A.

Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

5.1.1.3 B.

Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e
responsável

5.1.1.3 C.

Evitar a corrosão através de:

Procedimentos operacionais e formação

Fugas devidas a corrosão e/ou erosão

seleção de material de construção resistente ao produto armazenado;

C. i)
C. ii)
C. iii)
C. iv)
C. v)
C. vi)
C. vii)
C. vii) a.
C. vii) b.
C. vii) c.
C. viii)
C. viii) a.
C. viii) b.

Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:

5.1.1.3 D.

Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:

aplicação de métodos de construção adequados
prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada;
encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem
realização de manutenção preventiva;
Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque
revestimento resistente à corrosão
galvanização, e ou
um sistema de proteção catódica
Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:
alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem
realização de inspeções baseadas no risco.
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento

D. i)
D. ii)
D. iii)

a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão
procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios
a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber
Instrumentação e automação para deteção de fugas

5.1.1.3 E.

Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes
técnicas depende do tipo de reservatório
Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios)

5.1.1.3 F.

Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais.

5.1.1.3 G.

Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa
das linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks ", reservatórios de
parede dupla com controlo da descarga de fundo)

5.1.1.3 H.

Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água
adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável

5.1.1.3 I.

Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou
o tipo de parede de contenção a implementar.

5.1.1.3 J.

Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de
betão (e sistemas de contenção).

5.1.1.3 K.

No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks " contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a:

Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)

K. a)
K. b)

aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou;
aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas.
Áreas inflamáveis e fontes de ignição

5.1.1.3 L.

Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX.

5.1.1.3 M.

Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:

Proteção contra incêndios
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5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

Equipamento de combate a incêndios

5.1.1.3 N.

A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação
com os bombeiros locais.

5.1.1.3 O.

No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total.

Contenção de agentes extintores contaminados

5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
Gestão da segurança e do risco

5.1.2 A.

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

5.1.2 B.

Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF.

5.1.2 C.

Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem.

5.1.2 D.

Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes
trabalhadores sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades
distintas.

Formação e responsabilidade

Área de armazenagem

5.1.2 E.

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos.

5.1.2 F.

Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento.

5.1.2. G

Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora
da instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo.

5.1.2 H.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis.

5.1.2 I.

Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados.

5.1.2 J.

Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF.

5.1.2 K.

Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF.

Separação e segregação

Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados

Equipamentos de combate a incêndios

Prevenção da ignição

5.1.2 L.

Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF

5.1.3. Bacias e lagoas
5.1.3 A.

Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções:
cobertura de plástico

A. i)
A. ii)
A. iii)

cobertura flutuante, ou
cobertura rígida, apenas para pequenas bacias.

5.1.3 B.

De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente

5.1.3 C.

Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável.

5.1.4 Cavernas atmosféricas
Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal

5.1.4 A.

No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores.

5.1.4 B.

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

5.1.4 C.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

5.1.4 D.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de
infiltração

D. i)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

D. ii)
D. iii)
D. iv)

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares
monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

5.1.4 E.

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas
que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.

5.1.4 F.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

5.1.4 G.

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

5.1.4 H.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

5.1.5. Cavernas pressurizadas
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5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.5 A.

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

5.1.5 B.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

5.1.5 C.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:
monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de
infiltração

C. i)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

C. ii)
C. iii)
C. iv)

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares
monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

5.1.5 D.

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas
que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.

5.1.5 E.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

5.1.5 F.

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

5.1.5 G.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

5.1.5 H.

Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície

5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos
Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.6 A.

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

5.1.6 B.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

5.1.6 C.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:
avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

C. i)
C. ii)
C. iii)

monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento;
realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada.

5.1.6 D.

Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações,
separar os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança.

5.1.7. Armazenamento flutuante
5.1.7 A.

O armazenamento flutuante não é MTD

5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção

5.2.1 A.

Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a
abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade

5.2.1 B.

Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco
nas situações mais suscetíveis de causar emissões

Programas de deteção e reparação de fugas

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

5.2.1 C.

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.

5.2.1 D.

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

5.2.1 E.

Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e
responsável

Gestão da segurança e do risco

Procedimentos operacionais e formação

5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem

5.2.2.1 A.

Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade
de acordo com o previsto no BREF.

5.2.2.1 B.

Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou
flexibilidade do sistema de transferência.

5.2.2.1 C.

Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:

C. i)
C. ii)
C. iii)
C. iv)
C. v)
C. vi)
5.2.2.1 D.
D. i)

encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental
usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas
garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa
garantir que a junta está instalada corretamente;
garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente;
no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade.
A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:
selecionar materiais de construção resistentes ao produto;

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

aplicar
de construção
adequados;
D. ii)5.1. ARMAZENAMENTO
DEmétodos
LÍQUIDOS
E GASES LIQUEFEITOS
aplicar manutenção preventiva, e;
D. iii)
onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão.
D. iv)

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Para evitar
corrosão Eexterna
tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg. perto do
5.1. ARMAZENAMENTO
DE aLÍQUIDOS
GASESda
LIQUEFEITOS
5.2.2.1 E.
mar). O revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável.

5.2.2.2. Tratamento de vapores

5.2.2.2 A.

Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das
emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso.

5.2.2.3. Válvulas

5.2.2.3 A.

Para as válvulas considerar:
a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa

A. i)
A. ii)
A. iii)
A. iv)
A. v)

identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização
aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável
utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas
direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores

5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores

5.2.2.4 A.

O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser
considerados os seguintes fatores:

A. i)

fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura;

A. ii)

aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores;

A. iii)

design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

A. iv)

alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores

A. v)

aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores

A. vi)

nivelar corretamente as peças rotativas;

A. vii)

acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento

A. viii)

operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores

A. ix)

o valor do NPSH (net positive suction head ) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor;

A. x)

aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição.
Sistema de vedação em bombas

5.2.2.4 B.

Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem estanques (vide BREF).

5.2.2.4 C.

Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás

5.2.2.4 D.

Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás
tampão inerte.

Sistemas de vedação em compressores

5.2.2.4 E.

Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série.

5.2.2.5 Conexões para amostragem

5.2.2.5 A.

Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem
exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado.

5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.3.1. Armazenamento aberto
5.3.1 A.

Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg. silos, bunkers , funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do vento
e evitar a formação de poeiras.

Sim

cf. MTD BREF CLM 14.i)

5.3.1 B.

No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas
preventivas se encontram em bom funcionamento

Sim

Parque de Combustíveis Alternativos 1 e 2 (Pneus e outros RNP)

5.3.1 C.

No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:
Parque de Combustíveis Alternativos 1 e 2 (Pneus e outros RNP)

C. i)

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras

Não aplicável

C. ii)

cobertura da superfície (eg. lonas, encerados);

Não aplicável

C. iii)

solidificação da superfície;

C. iv)

aplicação de relva sobre a superfície.

5.3.1. D

Sim

Zona impermeabilizada

Não aplicável

Zona impermeabilizada

Não aplicável

Parque de Combustíveis Alternativos 1 e 2 (Pneus e outros RNP)

Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

D. i)

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras

D. ii)

humedecer a superfície com água;
cobertura da superfície (eg. lonas, encerados).

D. iii)

5.3.1. E

Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:

E. i)

colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante;

E. ii)

aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento;

E. iii)

na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias

E. iv)

proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for
colocado a montante da pilha de material sólido
instalar as paredes de contenção próximas entre si

E. v)

5.3.2. Armazenamento Fechado
5.3.2 A.

Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers , funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso a
um armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido

Sim

5.3.2 B.

No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento

Sim

5.3.2 C.

No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas.

Sim

5.3.2 D.

Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução
deve ser determinado com base numa análise caso a caso.

Sim

cf. MTD BREF CLM 14.i)

Filtros de mangas secundários, sprinklers, detetores de metano, câmaras de vigilância

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

No casoDE
dosLÍQUIDOS
silos que Econtenham
sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de
5.1. ARMAZENAMENTO
GASES LIQUEFEITOS
5.3.2 E.
oxigénio no silo

MTD implementada?

Sim

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Silos CA 1, 2 e 3

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

5.1.5.3.3.
ARMAZENAMENTO
DEde
LÍQUIDOS
E GASES LIQUEFEITOS
Armazenamento
sólidos perigosos
embalados
5.3.3 A.

Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF

Não aplicável

5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco

5.3.4 A.

Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

Sim

5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento

Carregamento de clínquer em barcaças - cais fluvial

5.4.1 A.

Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do vento
é baixa.

Sim

Não é feito carregamento de clínquer em condições de vento desfavoráveis; Estação Meteorológica online

5.4.1 B.

Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo.

Sim

Circuito de transporte contínuo do clínquer para o cais fluvial a partir dos silos e/ou stock clínquer, com cobertura até
à manga

5.4.1 C.

Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião

Não aplicável

5.4.1 D.

Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras

Não aplicável

5.4.1 E.

No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e
evitar a formação de poeiras pelos veículos.

Não aplicável

5.4.1 F.

Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras.

Não aplicável

5.4.1 G.

Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso.

Não aplicável

5.4.1 H.

Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto.

Não aplicável

5.4.1 I.

Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através das
seguintes técnicas:

Sim

I. i)

instalar defletores dentro dos tubos de enchimento

Sim

I. ii)

aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída

Sim

aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga)

Sim

I. iii)

aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg. calhas

I. iv)

5.4.1 J.

Sim

Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado.
Técnicas de carga para o efeito incluem:

J. i)

tubagens de enchimento de altura ajustável

J. ii)

tubos de enchimento de altura ajustável, e

O clínquer não se pode humedecer coloca em causa a qualidade do produto

Manga telescópica de carregamento fluvial, tipo tubo em cascata, ajustável em altura e com proteção em tela flexível
na extremidade do tubo de enchimento, para contenção de poeiras durante a queda do material
Interrupção do carregamento no caso de a manga de carga não estiver em contacto com o porão da barcaça ou com
o clínquer e ocorrer emissão de poeiras.

Não aplicável

tubos em cascata de altura ajustável.

J. iii)

5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência
Garra mecânica

5.4.2 A.

Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a
descarga do material.

5.4.2 B.

No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades:

B. i)

forma geométrica e capacidade de carga ótima;

B. ii)

o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra

B. iii)

a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e

B. iv)

a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação
Transportadores e calhas de transferência

5.4.2 C.

Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide mais detalhes no BREF).

5.4.2 D.

Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente,
dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

D. i)

proteção lateral contra o vento;

D. ii)

pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou;

D. iii)

5.4.2 E.
E. i)

limpeza da correia/tapete.
Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas:
Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:

E. i) a)

Transportadores pneumáticos;

E. i) b)

Transportadores de corrente;

E. i) c)

Transportadores de parafuso

E. i) d)

Transportador de correia de tubo;

E. i) e)

Transportador de correia de laço;

E. i) f)
E. ii)

Transportador de dupla correia.
Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:

E. ii) a)

Transportador aerobelt

E. ii) b)

Transportador de baixa fricção

E. ii) c)

Transportador com diabolos.

5.4.2 F.

O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso.

5.4.2 G.

Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não
molháveis (S3), aplicar um sistema de encapsulamento.

5.4.2 H.

Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída

Sim
Não aplicável

2007: Garra de movimentação de combustíveis alternativos no interior do Armazém de CA 1 (fechado) (alimentação
ao PC do F7)

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1. ARMAZENAMENTO
DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar:
5.4.2 I.
I. i)

uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas;

I. ii)

uma tolerância de instalação precisa; e

I. iii)

uma correia com baixa resistência ao rolamento.

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver
secção 2.1)

1.
1. a)
1. b)
1. c)
1. d)
1. d) i.
1. d) ii.
1. d) iii.
1. d) iv.
1. d) v.
1. d) vi.
1. d) viii.
1. d) ix.

Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética);
Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação;
Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8);
Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:
Estrutura e responsabilidade
Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)
Comunicação
Envolvimento dos trabalhadores;
Documentação
Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)
Preparação e resposta a emergências
Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem).
Benchmarking : Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais,
nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9)

1. e)
1. f)
1. f) i.
1. f) ii.
1. f) iii.
1. f) iv.

Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:
Controlo e monitorização (ver MTD 16)
Ações preventivas e corretivas
Manutenção de registos
Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições
planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5)
Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia.

1. g)

4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente

2.

Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo,
tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados.

4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia

3.

Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de
sistema.

4.

Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:

4. a)
4. b)
4. c)
4. c) i.
4. c) ii.
4. c) iii.
4. d)
4. e)
4. f)
5.
5. a)
5. b)
5. c)
6.

7. a)
7. b)
7. c)
7. d)
7. e)
7. f)

8. a)
8. b)
8. c)

cf MTD BREF CLM 10.b3) Extra

Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:
Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;
otimização do isolamento;
Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.
Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou
sistemas.
possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas
possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)
Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:
Modelos, bases de dados e balanços energéticos;
Técnicas como a metodologia pinch , a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia;
Estimativas e cálculos.
Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por
exemplo:
Unidades de processo (vide BREFs setoriais)
Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente;
Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS)
Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem;
Iluminação;
Secagem, separação e concentração.

Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:
Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua
evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética;
Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores;
Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes

4.2.2.5. Benchmarking

9.

Sim

Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação;

4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética

8.

cf MTD BREF CLM 10.b3) Extra

tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos;

4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética

7.

Sim

Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Sim

2019: Ensaios de uma nova tecnologia, designada UTIS UC3 – Ultimate Cell ®, baseada na injeção de reduzidas
quantidades de hidrogénio e oxigénio para otimização da combustão nos QP de ambos os fornos e no queimador do
pré-calcinador do F7 (cf MTD BREF CLM 3a) e com benefícios associados a várias MTD para além da estabilidade do
processo: MTD 5.b; 7.a/e,19.a

4.2 MTD
PARA
INSTALAÇÕES
4.2.3.
Integração
da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design )
Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em
consideração todos os seguintes aspetos:

10.
10. a)

Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos
planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados;

10. b)

Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes

10. c)

Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas
no conhecimento;

10. d)

O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas;

10. e)

O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da
futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto.

4.2.4. Aumento da integração do processo
Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações

11.

4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:

12.

Aplicação de um sistema específico de gestão da energia;

12. a)
12. b)
12. c)
12. d)
12. e)
12. f)

Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador;
Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;
Benchmarking;
Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional;
Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional).

4.2.6. Preservação das competências
Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:

13.

Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de
auto-formação/desenvolvimento pessoal;

13. a)

Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações);

13. b)
13. c)
13. d)
13. e)

Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;
Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado
Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

4.2.7. Controlo eficaz dos processos
Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:

14.

A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos.

14. a)
14. b)
14. c)

Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados
A documentação ou o registo esses parâmetros.

4.2.8. Manutenção
Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:

15.
15. a)

Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção

15. b)

Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e
respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação;

15. c)

Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados;

15. d)

Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma
possa ser melhorada;
Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações.

15. e)

4.2.9. Controlo e monitorização
Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter
impacto significativo na eficiência energética.

16.

4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:

17.
17. a)
17. b)
17. c)
17. c) i.
17. c) ii.

Cogeração;
Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;
Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas;
Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência;

17. c) iii.

Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg. , geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de
exaustão;

17. c) iv.

Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão;

17. c) v.

Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação
geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção);

17. d)

Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo
requer temperaturas de chama elevadas.

17. e)

Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de
chama elevadas.

17. f)

Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis).

4.3.2. Sistemas de Vapor
18.

Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

18.
4.2 a)
MTD PARA INSTALAÇÕES Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais.
Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF.
18. b)

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

4.2 MTD
PARA
INSTALAÇÕES
4.3.3.
Recuperação
de Calor
Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:

19.

Monitorização periódica da sua eficiência, e;

19. a)
19. b)

Prevenção e remoção de incrustações

4.3.4. Cogeração
Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações).

20.

4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua
aplicabilidade:

21.

Sim

cf MTD BREF CLM 10.b3) Extra

Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo;

21. a)
21. b)
21. c)
21. d)

Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga;
Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;
Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

22.

Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros.

Sim

cf MTD BREF CLM 10.b3) Extra

23.

Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade:

Sim

cf MTD BREF CLM 10.b3) Extra

Sim

cf MTD BREF CLM 10.b2) | 2019: Continuação da ação (incluída nas DA EMAS)

Sim

cf MTD BREF CLM 10.b2) | 2019: Aquisição de compressores de baixa pressão e Centralização compressores de ar
comprimido

Sim

cf MTD BREF CLM 10.d) (ver também MTD 7.a5+ e MTD 10.b2 )

Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética;

23. a)
23. b)
23. c)
23. d)

Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal;
Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas;
Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação.

4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:

24.
24. a)

Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento);

24. b)

Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5
do BREF:
Instalação ou remodelação do sistema

24. b) i.
24. b) ii.
24. b) iii.
24. b) iv.
24. b) v.
24. b) v. 1.
24. b) v. 2.
24. b) v. 3.
24. b) vi.
24. b) vii.
24. b) viii.

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM).
Dimensionamento adequado dos motores
Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)
Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência.
Uso de:
Ligação direta, quando possívell;
Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V;
Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.
Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM.
Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada.
Controlo de qualidade da energia
Operação e Manutenção

24. v) ix

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação.

24. c)

Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios
definidos no BREF como, por exemplo:

24. c) i.

Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano;

24. c) ii.

Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam
em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade.

4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25.

Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
Design, instalação e remodelação de sistemas

25. a)
25. b)
25. c)
25. d)
25. e)
25. f)
25. g)
25. h)
25. i)
25. j)

Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla

25. k)
25. l)
25. m)
25. n)

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.

Upgrade dos compressores
Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração
Redução e perdas de pressão por fricção
Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)
Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade
Utilização de sistemas de controlo sofisticados
Recuperação do calor residual para utilização noutras funções
Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema
Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes
Operação e manutenção de sistemas

Reduzir as fugas de ar
Aumentar a frequência de substituição dos filtros
Otimizar a pressão de trabalho.

4.3.8. Sistemas de bombagem
26.

Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF):
Projeto

26. a)
26. b)

Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas
Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

26.
4.2 c)
MTD PARA INSTALAÇÕES

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista)

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Controlo e Manutenção

26. d)
26. e)
26. f)
26. g)
26. h)

Sistema de controlo e regulação

26. i)
26. j)
26. k)

Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção

Desligar as bombas não utilizadas
Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)
Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)
Manutenção regular
Sistema de distribuição

Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas.
Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno.

4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27.

Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:

Sim

cf MTD BREF CLM 10.b2)

Sim

cf MTD BREF CLM 10.b2)

para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF;

27. a)
27. b)
27. c)
27. d)

para aquecimento, vide BREF,
para bombagem, vide BREF;
para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS
Projeto e controlo

27. e)
27. f)
27. g)
27. h)

Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo.

27. i)

Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas)

27. j)
27. k)
27. l)
27. m)
27. n)
27. o)

Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável)

27. p)
27. q)
27. r)
27. s)
27. t)

Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível

Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema
Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada
Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.

Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica
Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor)
Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento
Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento
Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento
Manutenção

Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas.
Verificar o equilíbrio do sistema
Gerir e otimizar o fluxo de ar
Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema.

4.3.10. Iluminação
28.

Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9):
Análise e projeto das necessidades de iluminação

28. a)
28. b)
28. c)

Identificação das necessidades de iluminação.

28. d)
28. e)

Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores.

Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.
Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.
Operação, controlo e manutenção

Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente.

4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29.

Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar
possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos:
Design

29. a)

Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo

29. b)
29. c)
29. d)
29. e)
29. f)
29. g)
29. h)
29. i)
29. j)

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.

29. k)

Automatização dos processos térmicos de secagem

Operação

Utilização de uma combinação de técnicas.
Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana.
Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo
Secagem direta
Utilização de vapor sobreaquecido
Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor)
Otimização do isolamento do sistema de secagem
Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas
Controlo

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

CIMPOR – Centro de Produção de Alhandra

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de execução

Tipologia do projeto

Anexo I, n.º 10 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 4, alínea b) e subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro, na sua redação atual

Localização
(concelho e freguesia)

Concelho de Vila Franca de Xira, freguesia de Alhandra

Identificação das áreas
sensíveis

Terreno marginalmente inserido no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) do
Estuário de Tejo (PTCON0009) e na Zona de Proteção Especial (ZPE) do
Estuário do Tejo (PTZPE0010)

Proponente

Cimpor – Indústria de Cimentos, S.A.

Entidade licenciadora

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI)

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
O projeto em avaliação consiste numa alteração ao Centro de Produção de Alhandra, da Cimpor Indústria de Cimentos, S.A., localizado no concelho de Vila Franca de Xira, na freguesia de Alhandra.
O principal objetivo é o aumento da capacidade instalada licenciada de coprocessamento de Resíduos
Não Perigosos (RNP), no forno 6 de 11 para 20 t/h e no forno 7 de 18 para 27 t/h, bem como o
alargamento da tipologia de resíduos para coprocessamento como combustíveis alternativos em ambos
os fornos. Refere o proponente que não é expetável que esta capacidade instalada seja utilizada em
simultâneo na sua totalidade (por excesso de calor, principalmente no forno 7), pelo que a avaliação
efetuada corresponde ao “pior cenário possível”, ou seja, ao coprocessamento de RNP em ambos os
fornos com a capacidade máxima instalada e em simultâneo.
Igualmente de referir que o aumento de capacidade instalada de coprocessamento de RNP não carece da
instalação de novos transportadores e doseadores de combustíveis alternativos, nem alterações ao
processo, sendo conseguida através da utilização em simultâneo das instalações existentes e já
licenciadas.
Relativamente ao pedido de alargamento da tipologia de resíduos a valorizar, de referir que estes são
classificados como não perigosos, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, e fazem parte integrante,
maioritariamente, da lista constante do “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
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1

Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide”, de 2013 para resíduos valorizáveis como
combustíveis alternativos na indústria do cimento. De referir ainda que correspondem a resíduos não
perigosos já autorizados para valorização energética nos Centros de Produção de Souselas e de Loulé.
No sentido de flexibilizar a capacidade de armazenamento já existente de acordo com a tipologia dos
resíduos e dar suporte à gestão destas operações, pretende ainda a CIMPOR implementar os seguintes
projetos:
 Armazém de Combustíveis Alternativos 2: licenciamento de área de armazenagem existente,
devidamente confinada por paredes de betão, coberta com teto metálico e impermeabilizada em
betão, para armazenagem de combustíveis alternativos, com uma capacidade de cerca de 300 t
incluindo a utilização de equipamento auxiliar amovível de alimentação aos silos de combustíveis
alternativos;
Esta armazenagem de combustíveis alternativos não perigosos, com uma área total de 150 m2, será
destinada principalmente a pellets de CDR’s (LER 19 12 10) e/ou de RVFV (19 12 12), que têm
vantagens em termos de manuseamento e custos de transporte. No entanto, refere o proponente
que, tratando-se de uma área confinada admite-se a possibilidade de serem admitidos outros tipos
de resíduos não perigosos e biomassa autorizados a coprocessar nas instalações.
O objetivo é que os produtos a granel para valorização nos queimadores principais dos fornos
através dos Silos de Combustíveis Alternativos, passem a ter um local de receção, sempre que a
capacidade dos respetivos silos não permita a descarga por “silo cheio”.
 Para auxílio às operações de cargas e descargas dos resíduos serão utilizados
equipamentos/veículos já existentes na própria fábrica e, de modo a permitir a carga destes
resíduos no Silo de Combustíveis Alternativos 1 (Forno 6), será instalado um equipamento auxiliar
de alimentação ao mesmo (em caso de necessidade, este equipamento móvel pode, em alternativa,
ser utilizado no Silo de Combustíveis Alternativos 2 (Forno 7).
 Armazém de Combustíveis Alternativos 3: modificações na área de armazenagem existente ao ar
livre para pneus usados triturados e outros RNP. Este parque ocupa uma área de cerca de 7 000 m2
e está situado na extremidade sul do estabelecimento industrial, está licenciado para
armazenamento de resíduos a céu aberto através do 3.º Aditamento à Licença Ambiental n.º
53/2007 emitido a 18 de janeiro de 2017.
Com a construção deste novo Armazém pretende-se complementar este processo com a cobertura
duma parte desta área de armazenagem, prevendo-se uma capacidade máxima de armazenagem
de 2500 t e uma área de armazenamento com um total de 1.750 m2, que pode receber todos os
RNP e biomassa autorizados a coprocessar nas instalações recebidos a granel.
No interior está prevista a existência de uma zona de carga e descarga de camiões/veículos sendo
provido de baias/divisórias para diferentes tipos de LER, que não serão armazenados misturados
com outros resíduos ou materiais.
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Síntese do procedimento
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 18 de fevereiro de 2020,
após receção de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo.
Ao abrigo do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, a Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) na qualidade de Autoridade de AIA nomeou a respetiva Comissão de
Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), da Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI) e do Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e
consulta do projeto de execução, no âmbito da qual:
- Foi realizada uma reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do EIA à
CA
- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos
pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA.
- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava
resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme.
- No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a
apresentação de elementos complementares quanto aos recursos hídricos e ordenamento do
território.
• Promoção de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de julho a 31
de agosto de 2020.
• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, ao Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, à Direção Geral de Energia e Geologia e à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil. Foram ainda consultados, neste âmbito, o Departamento das Alterações Climáticas e o
Departamento de Emergências e Proteção Radiológica, ambos da APA.
• Promoção de reuniões com a CA, bem como discussão de várias questões técnicas com os vários
elementos da CA e análise do EIA, com o objetivo de avaliar o projeto, seus potenciais impactes e a
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados, bem como os programas de
monitorização propostos. Foi ainda realizada uma visita ao local do projeto que contou com a presença
de representantes do proponente e diversos elementos da CA. A apreciação dos fatores ambientais foi
efetuada de acordo com os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.
• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto.
• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer
da CA e o Relatório da Consulta Pública.
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• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo, e de diligências complementares.
• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente
decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitida pronúncia
pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT). O contributo deste instituto inclui os pareceres
emitidos pelas concessões das infraestruturas rodoferroviárias existentes nas proximidades da área
objeto de estudo, nomeadamente A1, EN10 e Linha do Norte.
Neste sentido, conforme transmitido pelas Infraestruturas de Portugal (IP, S.A.) relativamente à EN10 e
Linha do Norte, o projeto não envolve alterações significativas nas edificações em terrenos confinantes
com a Linha do Norte, com exceção do novo armazém que dista uma distância superior a 100 m do
Domínio Público Ferroviário, garantindo o respeito da zona non aedificandi. Considera ainda esta entidade
que o projeto não terá impactes acrescidos na EN10 e A1, que constituem os acessos rodoviários das
instalações atuais.
No que se refere à Brisa Concessão Rodoviária (BCR), relativamente à A1, refere esta entidade que, uma
vez que todas as iniciativas associadas à atual pretensão estão dentro do seu espaço, sem qualquer
aproximação à zona associada à Concessão BCR, nada tem a objetar quanto ao desenvolvimento do
presente processo.
Acresce que o IMT apresenta ainda alguns comentários relativos ao tráfego rodoviário, apresentando
informação sobre os troços Vila Franca de Xira – Alhandra e Alhandra – Alverca, no âmbito do reporte dos
Níveis de Serviço proveniente do modelo de afetação de tráfego na rede que a IP, S.A. implementou. De
acordo com essa informação, verificam-se níveis de serviço para o escoamento próximos da instabilidade
(Nível de Serviço D) e muito próximas do regime instável (Nível de Serviço E), respetivamente.
São ainda apresentados comentários relativamente ao ruido, à qualidade do ar, aos riscos associados à
construção do armazém de combustíveis alternativos 3 e à tipologia de resíduos a armazenar no armazém
de combustíveis alternativos 2.
Finalmente, são ainda apresentadas considerações finais quanto à localização do projeto em área sensível
e quanto à referência incorreta à não realização de obras.
De salientar ainda que, embora não integrando a Comissão de Avaliação, o Departamento de Alterações
Climáticas e o Departamento de Emergências e Proteção Radiológica, ambos da APA, também analisaram
o projeto e o respetivo EIA tendo emitido parecer sobre os mesmos. O conteúdo da informação técnica
transmitida nesses pareceres encontra-se refletido nas razões de facto e de direito que sustentam a
presente decisão.
Observações relativas a alguns aspetos apontados pelos pareceres emitidos pelas entidades externas à
Comissão de Avaliação
Quanto às matérias relativas ao ruido, à qualidade do ar e aos riscos associados à construção do armazém
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de combustíveis, considera-se que as mesmas se encontram devidamente salvaguardadas pelas
competências das várias entidades que integram os seus representantes na Comissão de Avaliação
nomeada para o desenvolvimento do presente procedimento de AIA.
Quanto à localização do projeto em área sensível, importa referir que face à localização do projeto e em
cumprimento do n.º 2, alínea c) do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi designado um representante do
ICNF para integrar a comissão de avaliação nomeada para o efeito.
Por outro lado, de facto o aumento da capacidade instalada de coprocessamento de Resíduos Não
Perigosos não implica nenhuma alteração na unidade industrial. No entanto, o projeto contempla a
pretensão de edificar uma estrutura (Armazém de Combustíveis Alternativos 3), incluída no parque
existente e licenciado para armazenagem de pneus usados e outros resíduos não perigosos (Parque de
Combustíveis Alternativos 1).

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, na sua redação atual, pelo
pedido de Licença Ambiental abrangido pela categoria 3.1a do anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30
de agosto (REI), na sua atual redação e pelo pedido de Incineração de Resíduos ao abrigo do capítulo IV do
REI, procedeu-se à consulta pública do projeto “Centro de Produção de Alhandra”.
A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de julho a 31 de agosto de 2020.
Síntese dos resultados da Consulta Pública
Durante o período de consulta pública foi recebido um parecer do Bloco de Esquerda de Vila Franca de
Xira.
O Bloco de Esquerda de Vila Franca de Xira manifesta preocupação quanto aos odores, ao combustível
(resíduos) subsidiado e eventuais impactes na saúde e bem-estar da população local.
Critica ainda o facto do período de consulta pública ter decorrido em período que os eventuais
interessados, quer os eleitos dos órgãos autárquicos, quer os demais cidadãos, podem estar em período
de férias e desatentos.
Refere esta entidade que foram registados odores a produtos químicos e borracha queimada, e que
apesar do estudo realizado ter sido inconclusivo sobre a origem desses odores, a fábrica é o único local de
queima de resíduos de pneus queimados.
Receia que o aumento de queima de resíduos, sobretudo de pneus queimados, agrave seriamente o
problema de odores a químicos e borracha queimada e consequentemente prejudique a qualidade de
vida da população local, assim como potenciais problemas na saúde.
Salienta, ainda, a questão do “combustível” (resíduos) subsidiados, que pode agravar os problemas que já
existem de qualidade do ar em Alhandra e no concelho, considerando esta pretensão contraproducente
sem mais estudos. Esta entidade mostra ainda preocupação com a eventual importação de resíduos
quando se está a subsidiar a sua queima por questões ambientais, não se antevendo qualquer ganho
económico ou ambiental para o pais e para a região.
O BE de Alhandra informa ainda que foi deliberada em reunião de câmara municipal a execução de
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estudos da qualidade do ar e epidemiológicos, na vila de Alhandra e à população de Alhandra. Estes
estudos estão em fase de execução, entendendo esta entidade que a obtenção dos resultados e
conclusões deste estudo, devem ser consequentes e vinculativos da pretensão da Cimpor a licenciar.
Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão
No que diz respeito às questões evidenciadas no parecer recebido no âmbito da consulta pública, as
mesmas foram devidamente consideradas na avaliação desenvolvida, tendo sido contempladas para
efeitos de preparação da presente decisão.
Igualmente as decisões posteriores de licenciamento ambiental e de licenciamento nos termos do Regime
Jurídico de Incineração de Resíduos (RJIR) tomarão em consideração os planos estratégicos de gestão de
resíduos existentes.
Não obstante, relativamente ao período em que decorreu a consulta pública, importa ter presente que
este decorreu conforme o estabelecido no artigo 15º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na
sua redação atual, estando o seu início e termo sempre dependente do momento em que o processo é
submetido pelo proponente à Autoridade de AIA. A publicitação do período de consulta pública decorreu
igualmente de acordo com a Secção VII – Acesso à informação e participação pública do referido diploma,
na qual se encontram definidas as várias modalidades de divulgação.
Quanto aos combustíveis, de referir que a documentação disponibilizada pelo proponente destaca a
necessidade de se promover a utilização de CDR de origem nacional, desde que disponíveis e compatíveis
com as especificações técnicas e económicas definidas, não só para a redução do impacte ambiental das
emissões de GEE, como também para uma maior contribuição para a política nacional de gestão de
resíduos.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros
instrumentos relevantes
Em termos de avaliação de conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, há a referir os
seguintes instrumentos:
Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML)
Ainda que o PROTAML não seja diretamente aplicável e vinculativo dos particulares não deixa de se
afirmar como um documento orientador da estratégia de desenvolvimento da área metropolitana de
Lisboa e, nesse sentido, importa que o projeto em avaliação não colida com as suas
orientações/diretrizes.
Considerando a natureza e características do projeto em avaliação (alteração/ampliação), entende-se que
a viabilização das alterações do estabelecimento industrial existente/consolidado e licenciado (a
confirmar pela Câmara Municipal) não irá colocar em causa os objetivos e orientações estratégicas do
PROTAML.
Assume contudo especial relevância a sua localização próxima do Rio Tejo (zona ribeirinha) e a
necessidade de monitorização contínua e a deteção atempada de eventuais desvios, assegurando que o
funcionamento da atividade não conflitua com outros descritores (p. ex. ambientais).
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Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira
Não obstante se trate de um estabelecimento industrial existente (CPA) que possui edificações/estruturas
cobertas por licenciamento camarário, compete à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira confirmar a
informação/documentação/licenças apresentadas e assegurar/atestar que consubstanciam compromissos
legais.
Segundo o EIA, as ações/projetos licenciados e não licenciados integram atualmente o processo de
regularização camarária em curso para obtenção de licença de utilização única para a instalação (24/18
ONEREDPDM), competindo à Câmara Municipal confirmar esta situação articuladamente com os
licenciamentos ocorridos.
Nesse pressuposto, assumindo a validade dos títulos/licenças emitidos, estamos perante um
estabelecimento industrial existente que integra edifícios/estruturas a regularizar (licenciar) e que se
pretende alterar/ampliar.
Segundo a Planta de Ordenamento-01 do PDM, o terreno/parcela possui 27,66 ha (276 600 m2) e está
classificado como Solo Urbano (artigos 48º a 50º - normas genéricas), Solos Urbanizados:
 Maioritariamente “Espaços de Indústria” (artigos 59º e 60º - normas específicas);
 Abrangendo também uma pequena parcela de “Espaços Urbanizados” (artigos 50º a 52º) no limite
norte (zona de estacionamento de pesados para carga e descarga).
No limite norte, na envolvente da ribeira de Santo António, regista-se uma mancha associada a “Solos
Afetos à Estrutura Ecológica Urbana”.
Segundo o Aditamento, a maior parte do CPA afeta Espaços de Indústria com 25,31 ha. A pequena
mancha no limite norte que afeta Espaços Urbanizados possui 0,57 ha.
A mancha norte, na envolvente da ribeira de Santo António, corresponde a Solos Afetos à Estrutura
Ecológica Urbana e possui 1,78 ha.
A maioria do edificado/estruturas/componentes do CPA (com e sem licenciamento) implantam-se em
“Espaços de Indústria” assim como os novos edifícios.
Segundo o n.º 1 do artigo 59º, os “Espaços de Indústria” correspondem a estabelecimentos industriais
existentes, suas funções complementares e infraestruturas.
O n.º 2 admite a manutenção do uso e a alteração para atividades compatíveis com o uso de multiusos,
equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva.
Segundo o n.º 3 é permitida nestes espaços a construção de novos estabelecimentos, a ampliação e
alteração dos existentes licenciados ou legalizados ao abrigo do disposto no artigo 112º - Licenciamento
de edifícios existentes (n.º 3) e em conformidade com o regime de edificabilidade estabelecido no artigo
60º, a saber:
a) A integração paisagística tem que ser respeitada, bem como as condições topográficas,
morfológicas, ambientais e riscos naturais e tecnológicos que caracterizam a envolvente do terreno
e é obrigatório proceder ao tratamento dos espaços exteriores e à plantação de uma cortina
arbórea envolvente;
b) Tem que ser assegurada a minimização dos impactos ao nível hidrológico através da salvaguarda da
drenagem e escoamento das águas;
c) A altura do volume edificado não pode ultrapassar um plano de 45º, definido a partir de qualquer
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

7

limite do lote, e nunca pode exceder os 12 m de cércea, com exceção para as situações em que se
torne manifestamente necessário para viabilizar a atividade desde que se enquadrem na
envolvente;
d) Os afastamentos aos limites dos lotes ou parcelas, com exceção para as construções geminadas ou
contíguas, não podem ser inferiores a 5 m;
e) Têm que ser asseguradas as áreas de carga e descarga de veículos pesados;
f) O Índice de implantação máximo ao lote é de 0,50;
g) O Índice de impermeabilização máximo é de 0,75.
Aplica-se ainda à pretensão o disposto no n.º 3 do artigo 106º que remete para o Quadro 8 do anexo do
Regulamento do PDM referente aos parâmetros de dimensionamento do estacionamento, no caso, os
aplicáveis à Indústria, logística e armazéns.
No âmbito dos Riscos, a Planta de Ordenamento-02 indica que o terreno se insere em “Área de Risco
Geotécnico - Área muito condicionada à construção”, regulada pelos artigos 100 e 101º.
Segundo a Planta de Ordenamento-03 da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), o terreno é atravessado
por Linha de água – REN.
Uma pequena faixa da área de intervenção (a nascente) abrange “Zona de Proteção Especial – Estuário do
Tejo” (PT ZPE 0010).
O artigo 83º estabelece o regime de proteção às vias da rede nacional, regional e municipal e aos troços
urbanos, e o artigo 84º refere-se ao regime específico da rede ferroviária.
Aplicam-se à pretensão outras disposições do Regulamento do PDM cuja conformidade compete à
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira verificar/avaliar.
Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública
O terreno da pretensão não abrange solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN), conforme Planta de
Condicionantes – 06 do PDM.
O município de Vila Franca de Xira dispõe de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), aprovada
pela Portaria n.º 1374/2009, de 29 de outubro, com as suas alterações sequentes.
A área total do complexo industrial interfere com áreas de REN, sendo afetadas as tipologias de “limite do
Estuário do Tejo englobando a faixa de proteção (200 m)” e de “outras linhas de água” que, de acordo
com a correspondência apresentada no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua
atual redação, intitulam-se respetivamente “águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de
proteção” e “cursos de água e respetivos leitos”.
Para além disso, o projeto interfere também com as “áreas excluídas da REN” n.º 185 e n.º 423, sendo no
primeiro caso o fim a que se destina “Espaço de Indústria” e a fundamentação “Complexo Industrial da
Cimpor” – incluirá grande parte das ações relativas a este complexo industrial, entre elas os Armazéns de
Combustíveis Alternativos 2 e 3 – e no segundo caso o fim a que se destina “Espaço Urbanizado” e a
fundamentação “área no interior do núcleo urbano do aglomerado de Alhandra” integrará apenas
“armazém de materiais de embalagem” e “armazém – Ribatejana”.
O Regime jurídico da REN (RJREN) não se aplica aos edifícios e infraestruturas que afetam esta restrição
de utilidade pública, desde que, e no que respeita em específico à legislação em matéria de utilização de
recursos hídricos (cobertura da linha de água e ocupação das suas margens), a APA/ARH TO venha a
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confirmar a legalidade da ação.
Feita a verificação dos elementos do EIA com pressupostos assumidos e porque o estabelecimento
industrial inclui componentes/ações não compatíveis com o PDM em vigor e não licenciadas, a sua
viabilização não é possível face às disposições aplicáveis do seu regulamento.
O RJREN não se aplica aos edifícios e infraestruturas que afetam esta restrição de utilidade pública, desde
que, e no que respeita em específico à legislação em matéria de utilização de recursos hídricos (cobertura
da linha de água e ocupação das suas margens), a APA venha a confirmar a legalidade da ação, o que se
confirma uma vez que esta entidade se pronunciou no âmbito das suas competências nesta matéria e
enquanto entidade integrante da Comissão de Avaliação nomeada para o efeito.
Face ao acima exposto, considera-se que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira terá de confirmar
todos os licenciamentos ocorridos e a questão da isenção de licenciamento de algumas componentes do
CPA existentes há mais de 40 anos e atestar a conformidade com o PDM.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
O presente projeto consiste numa alteração ao Centro de Produção de Alhandra, da Cimpor - Indústria de
Cimentos, S.A., cujo principal objetivo é o aumento da capacidade instalada licenciada de
coprocessamento de Resíduos Não Perigosos (RNP), no forno 6 de 11 para 20 t/h e no forno 7 de 18 para
27 t/h, bem como o alargamento da tipologia de resíduos para coprocessamento como combustíveis
alternativos em ambos os fornos.
Por outro lado, pretende-se ainda com o presente projeto implementar um conjunto de pequenos
projetos complementares às Operações de Gestão de Resíduos (OGR), como seja a reconversão e
licenciamento de uma antiga área de armazenagem de materiais já existente para armazenagem de
combustíveis alternativos não perigosos e a realização de ajustamentos na área de armazenagem
existente ao ar livre com a construção de um novo armazém, a aprovar pela Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira.
Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e o local de implantação, bem como a avaliação
efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, destacam-se as conclusões alcançadas ao nível das
alterações climáticas, dos recursos hídricos, dos sistemas ecológicos, da saúde humana, do ruído, da
qualidade do ar, da socioeconomia e do ordenamento do território.
Quanto às alterações climáticas, na vertente mitigação, irá ocorrer uma redução expectável das emissões
globais de Gases com Efeito de Estufa (GEE), através da substituição de combustíveis fósseis por
combustíveis alternativos, com menores fatores de emissão. Igualmente a variação das emissões de GEE
decorrentes do tráfego rodoviário de pesados de acesso à instalação para transporte dos RNP e do
tráfego marítimo para transporte do petcoque, resultará numa redução global de 2% das emissões
marítimas, considerando o transporte de petcoque e a expedição de material.
Encontrando-se a CIMPOR abrangida pelo regime CELE, esta tem obrigatoriedade de manter o Título de
Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE) atualizado e monitorizar as emissões de GEE, tal como
disposto no Decreto-Lei n.º 12/2020, de 06 de abril (Diploma CELE) e segundo o Regulamento (UE) n.º
601/2012, de 21 de junho alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/2066, de 19 de dezembro
de 2018.
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Na vertente adaptação, tendo em consideração a suscetibilidade da área do projeto no longo prazo às
alterações climáticas, como a subida do nível médio do mar e a ocorrência de tempestades, o proponente
deve assegurar a condições definidas, nomeadamente sobrelevação do novo armazém de combustíveis 3
(CA3), a construir, e o cumprimento da estratégia de adaptação faseada definida no estudo “Cenários de
Subida do Nível Médio do Mar e Eventos Extremos de Transbordo de Águas Estuarinas no CPA da CIMPOR
– Cartografia de Inundação e Medidas de Adaptação”, com a adoção de medidas adaptativas ao
fenómeno das cheias e inundações em diferentes períodos e garantia da sua implementação nos prazos
previstos.
No que se refere à biodiversidade, não se afigura que o projeto venha a implicar um acréscimo nos níveis
de perturbação já existentes nesta área ribeirinha, nem nos impactes negativos a que estão já sujeitas as
comunidades animais e vegetais que ali ocorrem.
Relativamente aos recursos hídricos, nomeadamente ao domínio hídrico, verifica-se que a CIMPOR dispõe
de uma licença de Uso Privativo de parcelas do Domínio Público (N.º 1/2017-TP) emitida pela
Administração do Porto de Lisboa (APL), com uma validade de 10 anos. Esta licença confere à CIMPOR o
direito de utilização privativa do domínio público marítimo, para parcelas sitas na povoação de Alhandra
onde presentemente se encontram as instalações do referido complexo industrial. As referidas parcelas
são constituídas por terreno, leito do rio (aterro), ponte cais, leito do rio (área cativa da ponte cais à
tomada de água), talude e enrocamento.
Verificados os limites de aplicação desta licença, considera-se que a área para construção do armazém de
combustíveis alternativos 3, numa área que parcialmente coincide com a margem, se encontra
devidamente licenciada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua redação atual.
Contudo, atendendo ao princípio da precaução enunciado na Lei da Água, o novo armazém de
combustíveis 3 (CA3), a construir, deve ser sobrelevado a cota superior à cota de referência (5m NMM),
com um piso vazado apenas com as estruturas térreas necessárias para acesso ao piso superior, onde será
instalada a zona destinada a armazenamento.
Ainda, atendendo ao estudo específico “Cenários de Subida do Nível Médio do Mar e Eventos Extremos de
Transbordo de Águas Estuarinas no CPA da CIMPOR – Cartografia de Inundação e Medidas de Adaptação”
já mencionado, considera-se que o mesmo é adequado, fundamentando devidamente os cenários
extremos com diferentes níveis de perigosidade e também a cota adotada (5,0 m NMM).
Considera-se, igualmente, adequada a estratégia de adaptação faseada definida, prevendo-se a adoção de
medidas adaptativas ao fenómeno das cheias e inundações em diferentes períodos, garantindo a sua
implementação nos prazos previstos. Adicionalmente, considera-se necessário que seja assegurada a
interoperabilidade do sistema de monitorização da subida do nível médio do mar a implementar no
estuário do Tejo na zona da CIMPOR, com sistema de monitorização da APA, I.P. – a definir/apresentar
para aprovação, assim como deve ser assegurado, no imediato, a implementação de um sistema que
impeça o arrastamento para o estuário dos resíduos não perigosos, depositados no Parque de
Combustíveis Alternativos 1 (CA1), no sequência de eventual ocorrência de episódios de galgamento das
águas do Estuário.
Foram identificados alguns impactes ambientais negativos decorrentes da construção do Armazém CA3,
nomeadamente eventuais derrames acidentais de óleos provenientes da maquinaria e viaturas associadas
à obra, bem como o eventual arrastamento de partículas sólidas em suspensão (SST), que podem afetar
os recursos hídricos superficiais e a sua qualidade, nomeadamente o rio Tejo, sendo contudo temporários
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e minimizáveis através da implementação de medidas de minimização.
Na fase de exploração, atendendo a que as águas residuais domésticas são tratadas na ETAR antes da sua
descarga em meio hídrico, e que as águas residuais de operações de lavagem e manutenção de veículos e
as águas pluviais potencialmente contaminadas são encaminhadas para sistemas de tratamento
adequados antes da descarga no meio hídrico, considera-se que os impactes resultantes são negativos
pouco significativos, desde que sejam cumpridos os VLE estabelecidos nas respetivas licenças de descarga,
sendo que o TURH da ETAR deve ser atualizado.
Por outro lado, o principal impacte nas águas subterrâneas causado por esta atividade industrial é a
degradação da qualidade da água, designadamente na salinidade, a qual decorre da extração excessiva de
água subterrânea, que causa o avanço da cunha salina para o interior, no interface água doce/água
salgada.
No âmbito do autocontrolo realizado, verificou-se a degradação da qualidade da água, levantando-se a
preocupação subjacente à contaminação da água a níveis mais profundos.
Não obstante o facto de estar a ser dado cumprimento às condições do TURH emitido, considera-se que a
extração de água subterrânea ficará condicionada às condições a definir no âmbito do título emitido,
devendo ser suspensa para as condições atuais de exploração, podendo vir a ser apresentada uma
solução técnica que impeça a progressão da contaminação em profundidade e que justifique o
levantamento da suspensão da exploração após a sua implementação.
Relativamente à qualidade do ar, com base na modelação da dispersão espacial realizada, verificam-se
níveis muito reduzidos para os vários poluentes sendo no entanto de salientar as concentrações de NO 2 e
de PM10. Para o NO2 os níveis estimam-se elevados junto à A1, verificando-se que a contribuição do CPA
na situação atual e futura para os níveis obtidos é muito reduzida. Para as partículas PM 10 os níveis apesar
de atualmente inferiores aos valores limite diário e anual, são elevados sendo a contribuição da instalação
CPA relevante. Este resultado é coerente com o que se tem verificado nas estações de PM 10 existentes na
envolvente nos últimos anos. Ressalva-se que o nível das partículas em suspensão PM10 estão a ser
atualmente monitorizados em 5 locais da envolvente.
No que diz respeito à fase de construção, tendo em consideração que as alterações previstas para o CPA
não obrigam a intervenções profundas no layout já verificado atualmente, não são expectáveis impactes
significativos na qualidade do ar local.
Para a situação futura a estimativa de emissões e respetiva modelação das concentrações no ar ambiente
não revelaram alterações significativas face à situação atual, sendo apenas de registar um aumento
associado ao transporte dos resíduos. Deste modo consideram-se os impactes negativos para a fase de
exploração como pouco significativos.
Ao nível da socioeconomia perspetivam-se impactes positivos, desde logo, pela criação/manutenção de
empregos diretos e indiretos e dinamização de mercados. Por outro lado, face à contribuição do projeto
para a implementação de estratégias de economia circular e redução de consumo de combustíveis de
origem fóssil, ocorrerão igualmente impactes positivos e significativos.
Será expectável com o presente projeto, em termos globais, vir a haver um acréscimo de 5 veículos
pesados/dia, podendo criar eventualmente algumas situações incomodativas nos aglomerados
atravessados pelas vias de acesso ao CPA. Todavia, tendo em conta o volume de tráfego de pesados
atualmente circulante na EN10, resultantes não só do CPA da Cimpor como também de todas as
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indústrias que se encontram nas suas imediações, considera-se o impacte negativo, de reduzida
magnitude e significância.
No que se refere ao ordenamento do território, devem ser acautelados os aspetos relativos às
componentes/ações não compatíveis com o PDM em vigor e não licenciadas, matéria da responsabilidade
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Por outro lado, no âmbito do RJREN, o mesmo não se aplica
aos edifícios e infraestruturas que afetam esta restrição de utilidade pública, desde que, e no que respeita
em específico à legislação em matéria de utilização de recursos hídricos (cobertura da linha de água e
ocupação das suas margens), a APA venha a confirmar a legalidade da ação, o que se confirma uma vez
que esta entidade se pronunciou no presente procedimento, no âmbito das suas competências e
enquanto entidade integrante da Comissão de Avaliação nomeada para o efeito.
Relativamente ao ambiente sonoro, no decurso das medições acústicas efetuadas por laboratório
acreditado, verifica-se que os valores obtidos nos três pontos caraterizados com os recetores sensíveis
mais próximos do CPA estão conforme com os limites estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Uma vez que o projeto não prevê instalação de
novos equipamentos e acarreta apenas a circulação de mais cinco veículos pesados por dia, foi estimado
que os valores da situação de referência não seriam futuramente alterados nos três pontos de avaliação.
Quanto à saúde humana, estimam-se os impactes decorrentes do projeto como praticamente nulos e, a
ocorrerem, de reduzida magnitude. Para os colaboradores do CPA os impactes de odor e poeiras
associados às operações de descarga de resíduos são muito pouco significativos e de muito reduzida
magnitude considerando-se os mesmos praticamente nulos. Na perspetiva da população envolvente, no
seguimento de um conjunto de queixas da comunidade relativas a cheiros, foi desenvolvido um estudo
pela Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) que conclui não se
evidenciar qualquer correlação direta entre os odores existentes no concelho e imediações da fábrica e as
operações desenvolvidas pelo CPA. Conclui-se que os impactes relativos a incómodos associados à
emissão de poeiras ou cheiros efetivamente decorrentes das operações de descarga de resíduos são
praticamente nulos.
Os impactes cumulativos sobre a saúde humana encontram-se intrinsecamente relacionados com as
alterações que se possam verificar ao nível da qualidade do ar. Neste sentido, verifica-se que as
alterações a ocorrer na qualidade do ar, ao nível dos recetores sensíveis, serão insignificantes para a
saúde humana, considerando que se mantêm os parâmetros de qualidade atmosférica cumprindo os
valores limites de qualidade do ar ambiente, preconizados como seguros pelas entidades internacionais.
No que diz respeito aos pareceres solicitados a entidades externas, verifica-se que as pronúncias
recebidas neste âmbito nada obstam à concretização do projeto, tendo os seus conteúdos sido
devidamente considerados na presente avaliação.
Já no âmbito da consulta pública, foi recebido um contributo do Bloco de Esquerda de Vila Franca de Xira.
De referir que as questões evidenciadas foram devidamente consideradas na presente avaliação, tendo
sido contempladas para efeitos da presente decisão. Atendendo a que este processo se insere no âmbito
de um procedimento integrado ao abrigo do regime de Licenciamento Único Ambiental, estas questões
serão ainda consideradas para as decisões posteriores de licenciamento ambiental e de licenciamento nos
termos do Regime Jurídico de Incineração de Resíduos (RJIR), que tomará em consideração os planos
estratégicos de gestão de resíduos existentes.
Neste sentido, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
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minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada
ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento.

Condicionantes
1. Suspender a exploração da captação - autorização A006008.2019.RH5, podendo vir a ser adotada, no
âmbito do TURH em vigor, uma solução técnica válida, que impeça a progressão da contaminação em
profundidade, e que justifique o levantamento da suspensão da exploração após a sua implementação.
2. Assegurar que o novo armazém de combustíveis 3 (CA3) a construir, seja sobrelevado, a cota superior à
cota de referência (5m NMM), com um piso vazado apenas com as estruturas térreas necessárias para
acesso ao piso superior, onde será instalada a zona destinada a armazenamento.
3. Assegurar o cumprimento da estratégia de adaptação faseada definida no estudo “Cenários de Subida
do Nível Médio do Mar e Eventos Extremos de Transbordo de Águas Estuarinas no CPA da CIMPOR –
Cartografia de Inundação e Medidas de Adaptação”, com a adoção de medidas adaptativas ao
fenómeno das cheias e inundações em diferentes períodos e garantia da sua implementação nos
prazos previstos.
4. Atualizar o TURH da ETAR da fábrica dado que o valor médio anual de águas residuais estimadas é
superior ao valor anual de águas residuais descarregadas autorizado pelo TURH em vigor.
5. Eliminar o by-pass associado ao trop-plein do poço de bombagem P5, assim como eliminar a eventual
ligação do poço de bombagem P2 que integra o sistema de tratamento das águas residuais domésticas,
à linha de tratamento de águas pluviais potencialmente contaminadas LT7, conforme traçado na peça
desenhada “Anexo 4_2Rede Drenagem” e apresentar um sistema de retenção que garanta que não
ocorre descarga de águas residuais domésticas sem qualidade no meio hídrico até que o sistema de
tratamento volte a ficar operacional.
Elementos a apresentar
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
No prazo máximo de 4 meses após emissão da presente decisão:
1. Sistema que impeça o arrastamento para o estuário dos resíduos não perigosos, depositados no
Parque de Combustíveis Alternativos 1 pelas águas de eventual cheia por galgamento das águas do
Estuário.
No prazo máximo de 1 ano após emissão da presente decisão:
2. Definição da interoperabilidade do sistema de monitorização da subida do nível médio do mar a
implementar no estuário do Tejo na zona da CIMPOR, com sistema de monitorização da APA, I.P..

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

13

Medidas de minimização/potenciação/compensação
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar
o caderno de encargos da empreitada e ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo
processo.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de obra e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual,
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de PósAvaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias
úteis após a sua apresentação pelo verificador.
Fase prévia à execução da obra
1. De forma a reduzir ao máximo a circulação de máquinas em zonas não afetas à obra deve ser
estabelecido previamente à execução das principais frentes de obra, o plano de movimentação de
terras e a implantação dos depósitos provisórios e definitivos.
2. Inclusão em planta de condicionantes, a incluir no caderno de encargos da obra, das ocorrências
identificadas, visando garantir a salvaguarda do seu estado de conservação atual.
Fase de execução da obra
3. Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras devem ser realizados
de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir
a erosão hídrica e o transporte sólido.
4. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o
respetivo deslizamento.
5. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados
em locais com características adequadas.
6. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino
final adequado.
7. As escavações devem limitar-se ao definido em projeto e devem ser, sempre que possível, efetuadas
através de meios mecânicos, que não introduzem perturbação excessiva do ponto de vista ambiental
nomeadamente em termos de ruído e na estabilidade geomecânica do maciço.
8. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
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9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.
Adequação do bate estacas à zona envolvente, minimizando o impacte das vibrações não só nas
edificações existentes nas instalações, mas também nos solos adjacentes.
Assegurar o correto tratamento das águas residuais e lamas bentoníticas utilizadas durante a
execução da furação, incluindo as águas provenientes das escorrências e lavagem de autobetoneiras,
recolha em cisterna e encaminhamento a destino final adequado.
Assegurar o correto armazenamento/tratamento dos solos provenientes das escavações realizadas
para a implantação de fundações.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino
final adequado.
Deve ser feita a revisão e manutenção de todos os veículos, máquinas e equipamentos, de forma a
evitar acidentes e derrames de óleos e combustíveis.
Devem ser adotados os procedimentos adequados de organização, limpeza e contenção de derrames
do estaleiro e frentes de obra. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve
aplicar-se de imediato um produto absorvente adequado e os resíduos resultantes devem ser
armazenados em local apropriado e encaminhados para destino final adequado.
No caso de ocorrência de eventuais derrames de óleos e combustíveis, deve proceder-se de imediato
à limpeza da área diretamente afetada de forma a minimizar a infiltração de substâncias poluentes,
sendo que o material recolhido deve ser armazenado e posteriormente enviado a destino adequado.
Deve ser assegurado o correto tratamento das águas residuais produzidas no estaleiro, incluindo as
águas provenientes da área da central de betão (escorrências e lavagem de autobetoneiras), no local
ou por intermédio da sua inserção na rede de coletores municipais (de águas residuais domésticas).
Assegurar o encaminhamento de todas as águas residuais domésticas produzidas no estaleiro a
tratamento e destino final adequados, utilizando as instalações sanitárias existentes na fábrica ou,
em alternativa, utilizar wc portáteis, cujas águas residuais que devem ser recolhidas e transportadas
para tratamento e destino final adequado por entidade licenciada para o efeito.
No sentido de assegurar a eficácia dos sistemas de tratamento e drenagem de águas residuais e
pluviais, instalados no CPA, deve ser assegurada a manutenção e cumprimento dos respetivos planos
de manutenção e limpeza.
No que respeita a possíveis descargas acidentais, deve ser assegurada a manutenção dos
procedimentos de resposta a emergência implementados, bem como a respetiva formação e treino
dos recursos humanos intervenientes.
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos
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riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído.
23. Os abastecimentos de combustível e/ou mudanças de óleos ou outros lubrificantes terão de ser
efetuados em local devidamente impermeabilizado e preferencialmente coberto.
24. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória,
nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
25. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de
forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos
contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de
hidrocarbonetos.
26. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem
ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
27. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído.
28. As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos recetores
identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído.
29. Remoção das plantas exóticas da área de implantação do CPA junto ao Tejo, nomeadamente os dois
exemplares de Acacia longifolia e a Nicotiana glauca.
30. Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em relação à
afetação de vestígios arqueológicos incógnitos, das operações de remoção de solo e de escavação no
solo e subsolo. Os achados móveis colhidos no decurso da obra devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.
31. Execução de sondagens arqueológicas de caracterização de ocorrências postas a descoberto no
decorrer da obra. Os resultados obtidos podem determinar a execução de escavações em área.
32. Comunicação imediata à Direção Geral do Património Cultural, do eventual aparecimento de vestígios
arqueológicos, de forma a serem acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e
respetiva salvaguarda.
Fase de exploração
33. Nos termos do disposto nos artigos 88º e 89º do Regime das Emissões Industriais (REI), devem ser
tomadas todas as precauções necessárias no que respeita à entrega e receção de resíduos, de forma
a prevenir ou a reduzir ao mínimo possível a poluição do ar, solo e águas superficiais e subterrâneas,
bem como outros efeitos negativos para o ambiente, como os odores e ruídos e os riscos diretos para
a saúde humana.
34. Previamente à receção de resíduos na instalação de incineração ou coincineração de resíduos, devese dispor de uma descrição dos mesmos que permita determinar a quantidade de cada categoria de
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35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.
46.

resíduos, classificando cada categoria, sempre que possível, de acordo com a LER.
O transporte e o armazenamento intermédio dos resíduos secos sob a forma de fragmentos
porosos/partículas/poeiras devem ser efetuados de forma a evitar as emissões para o ambiente.
Devem ser garantidos meios de prevenção de descargas acidentais de substâncias poluentes para o
solo ou o meio hídrico (águas subterrâneas ou de superfície).
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 87º do Regime das Emissões Industriais, deve ser
garantido, para os parques de armazenamento de resíduos em questão, uma capacidade de
armazenamento para as águas da chuva contaminadas que ali escorram ou para as águas
contaminadas provenientes de derrames ou de operações de combate a incêndios.
A capacidade de armazenamento acima referida deve ser suficiente para garantir que essas águas
possam ser, sempre que necessário, analisadas e tratadas antes da sua descarga ou envio para
destino final.
Para além dos pórticos de deteção de radioatividade, deve ser assegurada uma capacidade de
caracterização radiológica dos materiais, quer através de meios próprios, quer através de
subcontratação.
Perante o desencadear de um alarme dos pórticos de deteção de radioatividade, a CIMPOR deve
efetuar uma caracterização radiológica inicial dos materiais para avaliar a situação e tomar as
medidas de proteção pertinentes.
No caso em que as taxas de dose ao contacto com o veículo ultrapassem 100 microSv/h, deve ser
contactada imediatamente a APA para verificação de uma situação de possível emergência
radiológica.
Nos restantes casos, os materiais/peças que apresentem radioatividade devem ser segregados e
proceder-se à sua caracterização radiológica, determinando a respetiva concentração de atividade
para cada isótopo. Em função dos resultados dessa caracterização, deve a CIMPOR solicitar à APA as
correspondentes autorizações para a sua exclusão de controlo regulador ou eliminação como resíduo
radioativo, de acordo com o Decreto-Lei nº 156/2013, de 5 de novembro.
Aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) estabelecidas nos documentos de referência –
Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesiom oxide
Manufacturing (BREF CLM) e respetivas conclusões sobre as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD).
Manutenção dos equipamentos das instalações do CPA, nomeadamente os filtros de mangas, para
estes operarem nas condições normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes
atmosféricos (partículas).
Continuidade do desenvolvimento de projetos de investigação para redução futura das emissões de
GEE associadas ao processo de descarbonatação.
Quanto aos equipamentos de climatização que se encontram previstos, deve acautelar-se a seleção
preferencial de equipamentos que utilizem gases fluorados com menor potencial de aquecimento
global ou mesmo equipamentos que utilizem fluídos naturais.
Imposição de regras de acesso e funcionamento dos veículos pesados no parque de estacionamento
(condicionamento da atividade dos veículos fora do horário de funcionamento).
Proibição de utilização de sinais sonoros (buzinas) pelos veículos pesados no acesso e no parque de
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estacionamento.
47. Regularização do piso do parque de estacionamento de pesados, em particular da zona de transição
para a Rua Henrique Taveira e para a via de acesso ao interior do Centro de Produção, com vista a
minimizar o ruído associado à passagem dos veículos pesados, nomeadamente do ruído derivado da
passagem dos reboques descarregados.
48. Implementação de um programa de comunicação sistemático e cíclico que inclua os stakeholders e
suas principais preocupações e que vise a participação dos cidadãos. Esse plano integrará as fases
propostas no EIA e deve ter em consideração um conjunto de princípios que garantam a eficácia dos
métodos de comunicação, dotando a organização duma postura de abertura e transparência. O
programa deve integrar ainda um sistema de receção e tratamento de eventuais reclamações da
população que contemple, sempre que se justifique, a definição das medidas necessárias
salvaguardar para uma resposta eficaz.
49. Acompanhar a evolução dos indicadores de qualidade de serviço das unidades de saúde do concelho.
50. Desenvolvimento de programas de apoio aos colaboradores com vista ao desenvolvimento de
hábitos mais saudáveis que permitam contribuir para mitigar as principais patologias registadas,
também em linha com as patologias mais frequentes no concelho, considerando em particular os
hábitos alimentares.
51. Instalar um sistema que garanta a estanqueidade do perímetro das zonas de carga e descarga de
produtos ou instalar um “sistema de obturação no ponto de derrame” tendo em vista minimizar os
riscos para os recursos hídricos associados a ruturas de mangueiras de descarga. Estes sistemas
servirão igualmente para conter águas utilizadas contra incêndios e potencialmente contaminadas no
interior do estabelecimento.
52. Assegurar a manutenção e a limpeza da rede de drenagem pluvial, assim como dos sistemas de
drenagem e tratamento das águas residuais domésticas e das águas pluviais suscetíveis de
contaminação.
53. Em caso de derrame acidental, proceder à limpeza imediata da zona, utilizando os procedimentos
adequados ao tipo de derrame. As águas resultantes das lavagens de derrames de substâncias
nocivas devem ser tratados como resíduo e encaminhados para destino final adequado;
54. Assegurar o adequado encaminhamento e destino final das lamas resultantes da limpeza da ETAR.
Fase de Desativação
55. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve ser apresentado,
no último ano de exploração do projeto, um plano de desativação pormenorizado contemplando
nomeadamente:
 Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deverá ser
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro
legal então em vigor;
 Memória descritiva dos trabalhos a executar para a selagem das captações de água
subterrânea;
 Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
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 Destino a dar a todos os elementos retirados;
 Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
 Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento
da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que
forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
Programas de monitorização
Programa de monitorização psicossocial
Objetivos
Avaliar o modo como as pessoas que habitam próximo do Centro de Produção de Alhandra percebem ser
afetadas pelo funcionamento da fábrica e se adaptam à mesma ao longo do tempo. Especificamente, o
objetivo será identificar em que medida os processos do coprocessamento interferem de forma
significativa a nível cognitivo, emocional e/ou comportamental, e analisar estratégias individuais de
adaptação, por forma a permitir agir no sentido da promoção da saúde e bem-estar.
Parâmetros a monitorizar
Realização de uma avaliação respeitante às seguintes dimensões: qualidade ambiental percebida; atitudes
face à fábrica; atitudes face ao coprocessamento; risco e controlo percebidos; estratégias de coping;
identidade. Deste modo, pretende-se a monitorização de variáveis psicológicas de interesse como
indicadores psicológicos de stress (ex. incómodo e ansiedade), bem como de fatores intervenientes no
processo (ex. perceção de risco e atitudes), para os residentes no concelho de Vila Franca de Xira. Estes
parâmetros devem permitir a identificação dos casos e/ou zonas mais problemáticos e os que tenham
suscitado mais queixas da parte da população.
Locais, frequência das amostragens e periodicidade do relatório
O processo de monitorização das variáveis psicossociais deve ser feito numa fase inicial, de 2 em 2 anos (2
monitorizações nos primeiros 5 anos), e posteriormente de forma regular, de 4 em 4 anos, com a redação
de um relatório associado à monitorização.
A amostra deve ser estratificada, de modo a garantir a representatividade da população do concelho de
Vila Franca de Xira em termos dos fatores freguesia, idade e sexo e com um erro amostral não superior a
5%.
Em caso de resultados elevados para os parâmetros psicológicos analisados, devem ser desencadeados
processos e/ou ações de minimização de stress e de informação e acompanhamento da população.
Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários
A monitorização dos aspetos sociais deve envolver a seguinte metodologia:
 Análise de dados referentes à consulta pública - esta fase implica uma avaliação dos dados da
consulta pública, por meio de uma análise das intervenções escritas de diversas entidades
(individuais e coletivas). Esta análise será efetuada com recurso à utilização da técnica de análise de
conteúdo dos documentos de consulta pública.
 Análise sistemática das perceções da população - com base nos resultados do primeiro tipo de
análise, bem como nas teorias e modelos psicológicos de stress ambiental, serão desenvolvidas
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questões específicas, e/ou guiões de entrevista, que visam especificamente avaliar as perceções dos
entrevistados face à fábrica, ao processo de coprocessamento, e aos seus impactes. A informação
recolhida integrada na sondagem, ou com base em entrevistas específicas, deve ser alvo de análise
através de metodologias quantitativas (i.e., procedimentos estatísticos com utilização de programas
como o SPSS) ou qualitativas, consoante a abordagem adotada.
Estudo de Biomonitorização Ambiental
Objetivos
O objetivo do trabalho de biomonitorização ambiental é a avaliação da deposição atmosférica de
dioxinas/furanos (PCDD/F’s), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH’s) e metais, em líquenes
(biomonitores), em locais distribuídos em torno da instalação do CPA e de forma a avaliar os potenciais
impactes da emissão destes compostos no ambiente. Para isso pretende-se:
I. Proceder ao mapeamento espacial e à identificação das áreas com maior deposição atmosférica dos
17 congéneres de PCDD/F’s e os seus 10 homólogos, os 16 PAH’s tóxicos sugeridos pela EPA –
Environmental Protection Agency, e metais (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, V) em líquenes
transplantados para uma área alargada em redor da empresa;
II. Introduzir um elemento de caracterização suplementar através da quantificação e discriminação
isotópica e a concentração dos elementos N, C e S;
III. Caracterizar o perfil de emissão de poluentes da empresa e, se possível, tentar distinguir o padrão
que a distingue de outras empresas emissoras, na região.
A área de estudo pode compreender a mesma zona definida no domínio espacial do modelo de dispersão
de poluentes, constante do Estudo de Impacte Ambiental, podendo no entanto vir a ser alterada em
função dos resultados, e em concordância com a ARS LVT.
Os locais de amostragem obedecem a critérios na sua escolha:
a) Concentração prevista de poluentes (alta, media e baixa);
b) A distância entre pontos;
c) A distância ao CPA;
d) A localização em zonas altas;
e) A presença de outras fontes prováveis dos mesmos compostos a analisar.
Os líquenes usados como biomonitores (e.g. Ramalina sp.) serão recolhidos em zonas com baixo teor de
poluentes (ex. Comporta, Grândola) e transplantados para a área de estudo em sacos de rede, onde
ficarão expostos a deposição atmosférica durante, pelo menos, seis meses, até serem recolhidos e
analisados por empresa idónea.
Estima-se a utilização de 40 amostras.
Poluentes a analisar
Os poluentes a analisar no âmbito deste estudo incluirão:
 Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH’s)
Serão analisados os 16 congéneres tóxicos sugeridos pela EPA – Environmental Protection Agency.
 Dioxinas/furanos (PCDD/F’s)
Serão analisados a concentração total de todos os homólogos e a concentração de cada um dos 17
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congéneres mais tóxicos.
 Metais e outros elementos (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, V, N, C, S) ou isótopos (∂15N, ∂13C,
∂34S)
Serão analisados os metais ou elementos químicos, nas poeiras atmosféricas, e com mais impacto em
termos de poluição, nomeadamente As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb e V. As concentrações de N, C e S e
os seus isótopos estáveis (∂15N, ∂13C, ∂34S) também permitem por vezes distinguir o que à partida
pareceriam concentrações semelhantes e identificar fontes de origem de poluentes.
Em complementaridade podem ser ainda analisados outros que tenham interesse particular para o CPA
em particular, ou para a distinção das diferentes fontes industriais ou agrícolas da região (ex. Al, B, Ba, Be,
Ca, Fe, K, Li, Mg, Mo, Na, P, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl e Zn).
Análise dos resultados
Os resultados decorrentes da realização deste estudo devem ser remetidos à Autoridade de AIA, para
posterior encaminhamento e apreciação pela ARS LVT.
Caso sejam detetados valores elevados, o estudo deve prever o estabelecimento de um programa de
monitorização da saúde pública com base num modelo de vigilância epidemiológica ambiental, como
garantia da proteção da saúde das populações envolvidas.
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Título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa
TE GEE.173.04 III
Nos termos do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, é concedido o título de
emissão de gases com efeito de estufa n.º 173 ao operador,
CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 782 946, referente à
instalação
Centro de Produção de Alhandra
sita em Praceta Teófilo Araújo Rato, 2600 – 908 Alhandra, que desenvolve as
atividades a seguir descritas:
Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março:
Produção de clínquer em fornos rotativos com uma capacidade de produção superior a
500 toneladas por dia, ou noutros tipos de fornos com uma capacidade de produção
superior a 50 toneladas por dia

Para efeitos do referido diploma, é autorizada a emissão de dióxido de carbono
equivalente na instalação do operador acima identificado, a partir das fontes de
emissão enumeradas no Plano de Monitorização de Emissões anexo do presente
título.
Produção de efeitos:
O Plano de Monitorização de Emissões Anuais produz efeitos a partir de 20 de outubro de
2017.

Amadora, 20 de outubro de 2017

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Ana Teresa Perez

TE GEE.173.04 III

Condições do título:
1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 38/2013, de 15 de março, aos requisitos de monitorização descritos no plano de monitorização
do presente título de emissão de gases com efeito de estufa, no que respeita às emissões de
dióxido de carbono equivalente;
2. O operador detentor do presente título está obrigado a comunicar à Agência Portuguesa do
Ambiente I.P. (APA, IP), até 31 de Março de cada ano, informações relativas às emissões da
instalação verificadas no ano anterior, de acordo com o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º
38/2013, de 15 de março, e do Regulamento (UE) n.º 601/2012 da Comissão de 21 de junho, com
as devidas retificações publicadas no Jornal Oficial da União Europeia L 181 de 12 de julho de
2012;
3. O operador detentor do presente título deve submeter o relatório relativo às emissões anuais da
instalação, referido no número anterior, a um verificador independente e informar a APA, IP, até
31 de Março de cada ano, dos resultados da verificação, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei
n.º 38/2013, de 15 de março;
4. O operador detentor do presente título não pode transferir licenças de emissão enquanto o
relatório relativo às emissões da instalação não for considerado satisfatório nos termos dos n os 3 e
4 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março e em função dos critérios fixados no
Regulamento (UE) 600/2012, da Comissão, de 21 de junho;
5. O operador detentor do presente título está obrigado a devolver licenças de emissão equivalentes
ao total das emissões da instalação em cada ano civil, após a respetiva verificação, até 30 de abril
do ano subsequente, de acordo com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março;
6. Caso o operador detentor do presente título não devolva, até 30 de Abril de cada ano civil, as
licenças de emissão suficientes para cobrir as suas emissões no ano anterior, fica obrigado a pagar
as penalizações por emissões excedentárias previstas no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 38/2013,
de 15 de março;
7. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa que tenha beneficiado de
atribuição de licenças de emissão gratuitas, encontra-se, nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, obrigado a comunicar à APA IP até 31 de dezembro de
cada ano, toda a informação relevante relativa a quaisquer alterações previstas ou efetivas à
capacidade, ao nível de atividade e ao funcionamento da instalação, referentes ao ano em causa;
8. Por aplicação do disposto no número anterior e de acordo com o estipulado no n.º 8 do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, quaisquer alterações efetivas que constituam uma
redução significativa da capacidade de uma subinstalação ou a cessação parcial das atividades de
uma instalação, devem ser sujeitas a procedimento de verificação por verificador acreditado, nos
termos do artigo 23.º do supracitado Diploma, previamente á sua comunicação à APA, I.P.
9. As alterações não significativa ao Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa, de acordo com
o n.º 5 e 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei nº 38/2013, de 15 de março, deverão ser registadas pelos
operadores, comunicadas à APA IP durante os meses de junho e dezembro, consoante ocorram,
respetivamente, no primeiro ou no segundo semestre do ano a que dizem respeito.
10. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se, nos termos do
n.ºs 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março obrigado a comunicar
atempadamente à entidade competente pelo respetivo processo de licenciamento da atividade
quaisquer alterações previstas na natureza ou funcionamento da instalação, que possam exigir a
atualização do presente título;
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11. A transmissão, a qualquer título, da instalação abrangida pelo presente título de emissão de gases
com efeito de estufa, deve ser comunicada à entidade competente pelo respetivo processo de
licenciamento da atividade no prazo máximo de 30 dias úteis para atualização do título de emissão
de gases com efeito de estufa com o nome do novo operador.

Observações:
- Instalação abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma PCIP)
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MEMÓRIA DESCRITIVA INSTALAÇÃO COINCINERAÇÃO RESÍDUOS DO CENTRO PRODUÇÃO
ALHANDRA
1 – OTR R1
CAPACIDADE TOTAL COINCINERAÇÃO RESÍDUOS:
47 t/h com a seguinte distribuição por Forno: Forno 6 – 20 t/h; Forno 7 – 27 t/h
O processo de valorização energética de resíduos no Centro de Produção de Alhandra da CIMPOR
contempla as operações de receção, descarga, armazenamento e injeção nos queimadores principais dos
fornos 6 e 7, “falsa” pré-calcinação do forno 6 e pré-calcinador do forno 7, encontrando-se estruturado nas
instalações que a seguir se descrevem sucintamente, e representadas esquematicamente no final do
presente Anexo.
Instalação CA1
Estas instalações destinam-se à receção de combustíveis alternativos de reduzida granulometria para
alimentação aos queimadores principais dos fornos 6 e 7.
A descarga do material é efetuada através de trasfega pneumática, direta dos camiões para um silo de
armazenagem ou em alternativa, pode ser efetuada com recurso a um equipamento móvel auxiliar de
alimentação aos silos.
A extração dos combustíveis alternativos é efetuada pelo fundo dos silos, através de um transportador de
parafuso sem-fim.
O transporte dos combustíveis alternativos desde o sistema de dosagem até aos queimadores principais é
efetuado pneumaticamente.
Instalação CA2
Esta instalação destina-se à receção de combustíveis alternativos de reduzida granulometria para
alimentação aos queimadores principais dos fornos 6 e 7.
A descarga de camiões é constituída por um equipamento de receção e respetiva estrutura metálica de
cobertura. A armazenagem é constituída por um silo, Silo de Combustíveis Alternativos 3. A extração é feita
a partir de um sem-fim planetário, instalado no interior do silo.
A instalação é constituída por uma área dedicada à descarga dos camiões; à armazenagem, extração e
dosagem dos CA. O transporte para o queimador forno 6 e 7 são comuns.
Os CA são transportados através de transportadores metálicos fechados e alimentados ao sistema de
pesagem.
Instalação CA3
Esta instalação destina-se à receção de combustíveis alternativos com granulometria grosseira para
alimentação à “falsa” pré-calcinação do forno 6.
Esta instalação, desenhada para permitir essencialmente a alimentação de pneus triturados, podendo
também ser utilizados outros combustíveis alternativos.
Instalação CA4
Esta instalação destina-se à receção de combustíveis alternativos com granulometria grosseira para
alimentação ao pré-calcinador do forno 7.
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A descarga dos camiões basculantes é efetuada para duas tremonhas de receção. Os combustíveis
alternativos são transportados para as quatro baias através de uma garra em ponte rolante. A extração dos
resíduos é efetuada com a garra da ponte rolante para duas tremonhas. O transporte dos resíduos para o
pré-calcinador é efetuado por um transportador metálico.
Instalação CA6
Esta instalação destina-se à receção de lamas secas de ETAR para alimentação aos queimadores principais
dos fornos 6 e 7, à “falsa” pré-calcinação do forno 6 e ao pré-calcinador do forno 7, juntamente com o
combustível principal (coque de petróleo).
A descarga de lamas secas de ETAR é efetuada por camiões basculantes em zonas pavimentadas, localizadas
nas extremidades do interior do armazém fechado do combustível sólido principal (coque de petróleo).
Após a descarga, as lamas de ETAR são alimentadas, através de uma pá carregadora, para uma pequena
tremonha, fazendo-se o doseamento, através de extrator/sem-fim rotativo, na correia transportadora às
moagens.

2 – Execução de MTD 19 - Arrefecimento de Chama do BREF Cimentos
No contexto de admissão de lixiviados ao Forno, de salientar que se encontra incluída no BREF
Cimentos a MTD 19-Arrefecimento de chama.
É referido nesta MTD que a adição de água ao combustível ou diretamente à chama através de
diferentes métodos de injeção, como a injeção de um fluido (líquido) ou dois fluidos (líquido e ar
comprimido ou sólidos), ou a utilização de resíduos líquidos/sólidos com elevado teor de água, reduz
a temperatura e aumenta a concentração de radicais hidroxilos, o que pode ter um efeito positivo na
redução de NOX na zona de cozedura.
Sobre este ponto é entendimento APA, I.P. que consubstanciando os líquidos em questão, segundo o
comunicado pelo operador, o output final ou intermédio de Estações de Tratamento de Lixiviados de
aterros, os mesmos enquadram-se no conceito de água residual, não adquirindo estatuto de resíduo.
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Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das
emissões para a atmosfera da coincineração de resíduos nas cimenteiras, resultante
de medições em contínuo
Objetivo
1. Definição das principais regras que devem reger o envio, por parte das instalações de
coincineração de resíduos para as entidades competentes, dos resultados do
autocontrolo das suas emissões para a atmosfera, quando realizado por sistemas de
medição em contínuo, como determina o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto Cap IV.
2. O envio destes dados prende-se com a necessidade de dotar as entidades
competentes de informação relevante durante o período anual de referência, para cada
poluente e fonte de emissão específica.
Para o efeito, as instalações de coincineração de resíduos deverão restringir o conteúdo
de cada relatório às linhas de orientação aqui definidas.
Referências legislativas
3. Nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, a monitorização
das emissões é obrigatória. Os poluentes cuja medição em contínuo é obrigatória, na
acessão do Título Único Ambiental e do Cap. IV do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de
agosto no caso das instalações de coincineração de resíduos, são os seguintes:
- monóxido carbono (CO);
- partículas totais em suspensão ( PTS);
- compostos orgânicos totais (COT);
- dióxido de enxofre (SO2);
- óxidos de azoto (NO, NO2);
- cloreto de hidrogénio (HCl);
- amoníaco (NH3).
4. A obrigatoriedade do envio dos resultados obtidos no autocontrolo das emissões para
as entidades competentes está expresso no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 39/2018, de
11 de junho. Neste sentido os dados do autocontrolo deverão ser enviados à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).
5. É igualmente contemplado neste documento o texto do Decreto-Lei n.º 127/2013, de
30 de agosto no que respeita aos critérios de cumprimento das normas de emissão,
definição dos períodos de funcionamento das instalações de coincineração de resíduos
considerados como excecionais e a vigilância de condições operacionais que influenciem
as emissões atmosféricas.

Responsabilidade pelo envio da informação
6. A responsabilidade pelo envio para a APA dos resultados do autocontrolo, bem como
pela sua qualidade e consistência, cabe à Direção de cada estabelecimento industrial.
Periodicidade
7. A comunicação dos resultados do autocontrolo em contínuo é remetida mensalmente
até ao final do mês seguinte a que os mesmos se referem de acordo com o n.º 2 do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
Medição de parâmetros operacionais
8. Para além dos poluentes sujeitos a medição obrigatória em contínuo, de acordo com
o ponto 3, deverão ser igualmente determinadas em contínuo uma série de variáveis
operacionais que irão permitir o ajustamento dos valores das concentrações medidas a
um conjunto de condições de referência, a saber:
- temperatura;
- pressão;
- teor de vapor de água;
- teor de oxigénio;
- velocidade de escoamento.
9. No caso dos sistemas de medição que se baseiem em métodos extrativos, em que se
verifique uma secagem prévia da amostra, não será necessária, no conjunto das
variáveis operacionais referidas no ponto anterior, a medição do teor de vapor de água
e pressão.
10. Deverá igualmente ser monitorizada a temperatura dos gases após a última injeção
de ar de combustão, na parede interior da câmara de combustão ou na proximidade da
mesma.
Unidades de medida
11. Os resultados do autocontrolo deverão ser obrigatoriamente expressos nas
unidades referenciadas na regulamentação relevante.
Sistemas de aquisição de dados
12. Os sistemas de aquisição de dados que façam a recolha da informação produzida
pelos equipamentos de medição das emissões atmosféricas deverão possuir um
intervalo de consulta a estes sensores igual ou inferior a 1 minuto.

Período de integração base
13. O período de integração base dos valores adquiridos deverá ser semi-horário, ou
seja, de 30 (trinta) minutos. O conjunto dos valores médios correspondentes a este
período de integração base deverá constituir o universo de trabalho de todo o
tratamento estatístico a realizar.

Cálculo das concentrações normalizadas
14. A determinação das concentrações normalizadas em função dos parâmetros
operacionais de referência, citados nos pontos 8 e 9, deverá recair sobre os períodos de
integração base referidos em 13. A fórmula de cálculo a utilizar deverá ser a seguinte:

Em que:
Cref - Concentração normalizada (mg/Nm3N)
Cmed - Concentração real, não normalizada (mg/m3)
O2 - Teor de oxigénio (%)
T - Temperatura (K)
H2O - Teor de vapor de água (%)
P - Pressão (kPa)
med - Valor medido
ref - Valor de referência
15. Os valores médios a intervalos de 30 minutos (ou 10 minutos) devem ser
determinados durante o período de funcionamento efetivo de acordo com o ponto 18,
a partir dos valores medidos depois de subtraído o valor do intervalo de confiança
referido no Anexo II do presente documento. Os valores médios diários devem ser
determinados a partir desses valores médios validados tendo em conta os pontos 24 e
25.
16. No caso de instalações de coincineração que operem com resíduos perigosos e nas
quais as emissões de poluentes atmosféricos estão sujeitas a tratamentos de depuração,
a consideração do oxigénio como fator de referenciação, de acordo com a fórmula do
ponto 14, só deverá ter lugar se o teor de oxigénio medido for superior ao respetivo
valor de referência.

17. No caso de indisponibilidade de qualquer valor operacional, com exceção do
oxigénio, necessário ao cálculo referido no ponto anterior, deverão ser utilizados valores
previamente definidos e acordados com a APA. No caso da falta de medida do oxigénio,
a não possibilidade de correção deverá ser devidamente assinalada e reportada no
relatório mensal.
Funcionamento efetivo das fontes de emissão
18. Apenas os períodos de funcionamento efetivo das fontes de emissão deverão ser
considerados no tratamento estatístico a realizar sobre os dados brutos. É desta forma
fundamental a correta e descriminada reportagem dos períodos correspondentes.
Consideram-se períodos de funcionamento efetivo todos aqueles em que se verificam
emissões de gases para a atmosfera como consequência de atividades relacionadas com
a queima de resíduos em causa ou de qualquer outro combustível, excluindo os períodos
de arranque e de paragem. Deverão ser determinadas e reportadas as data e hora de
início e fim de todos os períodos ininterruptos de funcionamento efetivo, descriminando
os períodos com e sem adição de resíduos, durante todo o mês.
Regime excecional
19. Existe um conjunto de situações em que os valores limite de emissão podem ser
excecionalmente ultrapassados. As situações em que se pode aplicar este conceito de
tolerância dizem respeito aos períodos em que se verifiquem paragens, perturbações
ou avarias dos sistemas de tratamento ou dos sistemas de medição. Não se consideram
neste conjunto os períodos de aquecimento/arrefecimento em que não se verifique a
combustão de resíduos.
20. Os períodos referidos em 19, sujeitos a notificação à entidade competente respetiva
no prazo de 48 horas, estão limitados da seguinte forma:
• cada situação não pode exceder 4 horas seguidas;
• no decurso de um ano civil não poderão ser excedidas as 60 horas.
21. Todos os períodos que possam ser considerados como enquadráveis no regime
referido em 19. e 20. deverão ser convenientemente reportados no envio mensal
relativo ao autocontrolo das emissões industriais. Deverão ser objeto deste
procedimento as data e hora de início e fim de cada período de tolerância, bem como a
sua justificação.
Validação de dados
22. Todos os resultados a enviar para a APA deverão ser objeto de ações prévias de
validação de dados. Neste sentido, de entre os dados brutos obtidos, deverão ser

expurgados do tratamento estatístico todos aqueles sobre os quais recaia uma dúvida
razoável relativa à sua qualidade. Incluem-se nesta situação os dados que:
• antecederem a declaração de uma avaria do equipamento de medição e dos quais se
suspeite estarem já afetados por essa avaria;
• resultem de ações de manutenção ou calibração ou que de alguma forma reflitam
ações de intervenção humana extemporânea.
23. Qualquer período correspondente a situações de invalidação, de acordo com
algumas das causas acima referidas, ou outras, deverão ser claramente explicitados no
relatório mensal. Deverão ser igualmente apontadas as situações geradoras de
indisponibilidade, bem como as situações de substituição de um equipamento de
medição, recolocação após reparação ou intervenção de manutenção. Deverão ainda
ser referidas as indisponibilidades de qualquer valor operacional necessário à fórmula
de correção referida no ponto 14.
24. As concentrações médias relativas ao período de integração base, referidos no ponto
13, só deverão ser consideradas se o cálculo se referir a um período de tempo de pelo
menos 75% do total.
25. Para obtenção de um valor médio diário, quando ocorra uma situação de mau
funcionamento ou de manutenção do sistema de monitorização em contínuo, não
podem ser excluídos mais de 5 valores médios a intervalos de 30 minutos, num mesmo
dia. Não podem ser excluídos mais de 10 valores médios diários por ano devido ao mau
funcionamento ou à manutenção do sistema de monitorização em contínuo.
26. Nas situações em que, após o envio dos resultados do autocontrolo para a APA, se
verifique um processo de validação ulterior que afete qualquer dos resultados
anteriormente apresentados, deverá então o estabelecimento industrial em causa
comunicar o facto ocorrido, justificando-o, e repetir o processo de envio relativo a esse
mês.
Tipo de suporte para o envio da informação
27. O relatório de autocontrolo a enviar para as entidades competentes deverá ser
produzido em formato digital.
Arquivo de dados
28. Toda a informação relativa aos dados em bruto (períodos de integração base),
incluindo os períodos de não funcionamento efetivo do estabelecimento industrial, de
tolerância (regime excecional) ou referentes a períodos não validados, bem como aos
elementos constituintes de cada relatório mensal, deverão ser adequadamente
arquivados na unidade industrial, por forma a poderem ser objeto de análises

posteriores por parte das entidades competentes. Em caso de dúvidas, suscitadas pela
análise de um determinado relatório mensal, poderá a entidade competente solicitar o
envio de todos os dados em bruto que estiveram na origem do referido relatório. Toda
a informação referida deverá ser arquivada por um período não inferior a 6 (seis) anos.

Informação a enviar
29. Para além do referido nos pontos 17, 21, 23 e 25, a informação a enviar está definida
no Anexo I.
ANEXO I
Informação a enviar (ponto 29)
Para cada mês do calendário, deverão ser comunicadas as seguintes variáveis:
- Períodos efetivos de funcionamento da unidade com queima de resíduos;
- Períodos de funcionamento sem adição de resíduos;
- Número de dias de funcionamento efetivo com mais de 5 períodos semi-horários
inválidos;
- Número de valores médios diários inválidos ao longo do ano;
- Número de valores médios horários seguidos, em que se verifica excedência do VLE,
no âmbito do ponto 19;
- Número de valores médios horários, acumulados no decurso do ano civil, em que se
verifica excedência do VLE, no âmbito do ponto 19.
Para cada poluente sujeito a medição em contínuo:
- Número de valores médios semi-horários válidos;
- Número de valores médios diários válidos;
- Valor máximo de todos os valores médios semi-horários válidos;
- Valor máximo de todos os valores médios diários válidos;
- Número de valores médios diários superiores ao valor-limite aplicável;
- Valor médio mensal (calculado com base em todos os valores semi-horários válidos);
Especificamente para a temperatura nas condições do ponto 10:
- Número de valores médios de 2 segundos inferiores à temperatura mínima admissível.
Especificamente para as variáveis operacionais definidas no ponto 8:
- Indisponibilidade de qualquer valor operacional necessário à fórmula de correção
constante no ponto 14.

ANEXO II
Exemplo explicativo para a correção dos valores de concentração normalizados, com
base na incerteza da medição (ponto 15)
Após a correção relativa às condições de referência explicitada no ponto 14, torna-se
necessário no caso da monitorização em contínuo dos efluentes gasosos, corrigir os
valores relativos aos períodos de integração base (valores semi-horários), com base na
incerteza específica de cada sistema de medição automática (SMA), de acordo com o n.º
3 da Parte 2 do Anexo III da Portaria n.º 221/2018, de 1 de agosto.
O Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto estabelece que a incerteza máxima não
pode ultrapassar o correspondente ao intervalo de confiança de 95% do respetivo
poluente. Estes valores constam no Quadro 51 (Parte 4 do Anexo VI) do Decreto-Lei n.º
127/2013, os quais são efetivamente valores máximos e não valores fixos. Para efeitos
de correção dos valores medidos de concentração de poluente, deve ser usada a
incerteza específica do SMA obtida no procedimento de calibração QAL2 da EN14181.
A percentagem a subtrair na correção do valor medido deve ser determinada a partir do
desvio padrão obtido pelos desvios das medições paralelas, do mesmo modo que a
percentagem do intervalo de confiança de 95% também deve corresponder a um desvio
padrão no teste de variabilidade no âmbito da mesma calibração.
O quadro 1 descreve um exemplo dos procedimentos a seguir para a correção de um
valor médio semi-horário do poluente partículas totais, tendo em conta a incerteza da
medição.

Quadro 1 – Exemplo e correção da concentração de um poluente com base na incerteza

Correção de um valor médio semi-horário do poluente partículas totais
Dados de entrada:
Valor limite de emissão de PTS (VLE) = 100 mg/Nm3
Intervalo de confiança de 95% da legislação para PTS (ICleg) = 30 %
Valor da medição de PTS (Vmed) = 110 mg/Nm3
Passo 1. Cálculo da incerteza da medição
Incerteza máxima (σ0) = (ICleg x VLE) / 1,96 = 30% x 100 mg/Nm3 / 1,96 = 15,3
mg/Nm3
Incerteza da calibração QAL2 (desvio padrão) = sD = 10,2 mg/Nm3 (exemplo)
O parâmetro de teste (Kv) é uma constante em função do número de medições
paralelas (Anexo I da EN 14181), sendo desprezado para este cálculo (Kv = 1)
Intervalo de confiança de 95% QAL2 (ICQAL2) = (ICleg x sD) / (σ0 x kv) = (30% x 10,2
mg/Nm3) / 15,3 mg/Nm3 = 20%
Incerteza da medição (I) = ICQAL2 x Vmed / 1,96 = 20% x 110 mg/Nm3 / 1,96 = 11,2
mg/Nm3
Passo 2. Correção da medição
Valor da medição corrigido (Vcorr) = Valor da medição (Vmed) - incerteza da
medição (I)
Valor da medição corrigido = 110 mg/Nm3 – 11,2 mg/Nm3 = 98,8 mg/ Nm3
Passo 3. Verificação do cumprimento do VLE
Vcorr (98,8 mg/m3) < VLE (100 mg/m3)

Conclusão:
Sendo o valor da medição corrigido pelo valor da incerteza, inferior ao VLE, o valor
está conforme.

Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das emissões
para a atmosfera, resultante de medições pontuais
O 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 da instalação;
b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (atividade/processo a que está
associada) e denominação (código do TUA e, se aplicável, código interno);
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 (eg.
capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução de emissões,
etc.);
j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (eg.
capacidade utilizada, matérias-primas, etc.);
k) Informações relativas ao local de amostragem (eg. 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 Valores Limite de Emissão (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) 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.

