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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

TUA20220225000187

REQUERENTE

CIMPOR

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500782946

ESTABELECIMENTO

CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A. - C.P.Souselas

CÓDIGO APA

APA00041122

LOCALIZAÇÃO

Rua dos Troviscais

CAE

23510 - Fabricação de cimento
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

Data de Entrada em
Vigor

Indicador de enquadramento

Data de
Validade

Sentido da
decisão

Eficácia

Entidade
Licenciad
ora

PL202010280014
61

-

-

-

-

Não

-

Comissão
de
Coordenaç
ão e
Desenvolvi
mento
Regional
do Centro

PL202106150011
64

Atividades do Anexo II do DecretoLei n.º 12/2020, de 6 de abril:
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

09-03-2022

09-03-2022

-

Não

Favorável

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

PCIP

PL202106150011
64

– 3.1a) (principal) Cap. Instalada:
7350t/dia (Forno1: 1550t/d, Forno2:
1550t/d e Forno3: 4250t/d), num
limite de 2900000t/ano; – 5.2a) Cap.
Licenciada: 22t/h no Forno3 [Précalcinador (PC): 10t/h; Queimador
Principal (QP): 5t/h; QP e PC: 7t/h
de lamas secas de ETAR (LER
190805), em mistura com
combustível principal]; – 5.2b) Cap.
Licenciada: 10t/h no QP do Forno3,
num limite de 240t/dia e 45000t/ano.
O calor libertado pela coincineração
de RP não pode exceder 20% do
calor necessário no Forno3.

15-03-2022

-

10-122025

Não

Favorável
Condicionado

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

REAR

PL202106150011
64

-

25-02-2022

25-02-2022

-

Não

-

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

AIA

CELE

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
LOC1.5 - Confrontações
Norte

IP3 e terrenos agrícolas
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Sul

EM 537–4 e vila de Souselas

Este

Terrenos agrícolas

Oeste

EN 336 e caminho-de-ferro da linha Norte

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

155 350,00

Área coberta (m2)

80 790,00

Área total (m2)

2 398 000,00

LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000066

Medida/Condição a cumprir
O presente Título Único Ambiental (TUA) constitui um
aditamento (4.º) à LA n.º 585/1.0/2015 de 10/12/2015,
em vigor (na redação dada pela versão corrigida de 20
/10/2016, e posteriores aditamentos). Este aditamento é
emitido na sequência do pedido de alteração à
instalação PL20210615001164 (relativo à instalação de
bypass de cloro no Forno 3), integrando adicionalmente
a correção de alguns lapsos detetados na LA em vigor,
a qual se mantém válida nos restantes aspetos não
alterados.

Prazo de implementação

-

Demonstração do cumprimento

-

A informação relativa às capacidades licenciadas das
categorias PCIP das atividades desenvolvidas na
instalação constante no ponto 1 (Introdução Geral) e
ponto 1.2.1 (Atividades) da LA n.º 585/0.1/2015, deverá
ser substituída pelos dados constantes no presente TUA
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000067

(campo “Indicador de Enquadramento” do Quadro
ENQ1). Esta retificação vem eliminar um lapso detetado
na redação da LA n.º 585/0.1/2015 em vigor.

-

-

T000118

Cumprir o disposto no TEGEE em vigor

Período de vida da instalação

Cumprir o disposto no TEGEE em vigor

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

Código

T000159

T000160

T000161

Código da
fonte

FF1

FF2

FF3

Código
interno

Forno 1

Forno 2

Forno 3

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

87.500

87.500

90.000

Diâmetro
(m)

4.000

4.000

3.500

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Forno 1
(Cozedura
/ Moagem
de Cru)

Forno 2
(Cozedura
/ Moagem
de Cru)

Forno 3
(Cozedura
/moagem
cru +
bypass)

Arrefecedo
r do Forno
1

Potência
térmica
nominal
(MWt)

60,00

60,00

170,00

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Outro

Filtro de
mangas,
eletrofiltro,
torre de
condiciona
mento de
gases,
SNCR e
adição de
absorvente
s para
redução de
emissões
de SO2

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Outro

Filtro de
mangas,
eletrofiltro,
torre de
condiciona
mento de
gases,
SNCR e
adição de
absorvente
s para
redução de
emissões
de SO2

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Outro

Filtro de
mangas,
eletrofiltro,
torre de
condiciona
mento de
gases,
SNCR e
adição de
absorvente
s para
redução de
emissões
de SO2 +
Filtro de
mangas do
bypass ao
forno 3

99,90

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
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Código
interno
Arrefecedo
r1

Arrefecedo
r2

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR
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Altura (m)

Diâmetro
(m)

23.100

2.100

23.100

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

(Arrefecim
ento do
clínquer)

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)
99,93

Parâmetro
associado
ao STEG

Outro

Filtro de
mangas

suspensão
(PTS)

Coque de
Petróleo

Filtro de
mangas

99,93

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

2.100

Arrefecedo
r do Forno
2
(Arrefecim
ento do
clínquer)

2.100

Arrefecedo
r do Forno
3
(Arrefecim
ento do
clínquer)

Outro

Filtro de
mangas,
eletrofiltro,
torre de
condiciona
mento de
gases

Coque de
Petróleo

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF6

Arrefecedo
r3

T000136

FF7

Moagem
de cimento
1

36.500

2.000

Moagem
de cimento
1 (clinker,
filler e
gesso)

T000131

FF8

Moagem
de cimento
2

36.000

1.200

Moagem
de cimento
2 (clinker,
filler e
gesso)

Outro

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000143

FF9

Moagem
de cimento
3

49.400

2.000

Moagem
de cimento
3 (clinker,
filler e
gesso)

Outro

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000140

FF10

Moagem
de cimento
4

47.200

2.000

Moagem
de cimento
4 (clinker,
filler e
gesso)

Outro

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000135

FF11

Moagem
de carvão
31

37.200

1.400

Moagem
de carvão
31
(petcoke,
carvão)

Outro

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000141

FF12

Moagem
de carvão
41

37.200

1.400

Moagem
de carvão
41
(petcoke,
carvão)

Outro

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

0.600

Caldeira 1
de
aquecimen
to do
fuelóleo

2,41

Gasóleo

2,41

Gasóleo

T000139

T000138

FF13

Caldeira 1

36.200

21.500

T000144

FF14

Caldeira 2

21.500

0.600

Caldeira 2
de
aquecimen
to do
fuelóleo

T000145

FF15

Gerador
emergênci
a1

2.400

0.160

Gerador
diesel
(produção
energia
electrica)

0,28

Gasóleo

T000148

FF16

Gerador
emergênci
a2

2.400

0.160

Gerador
diesel
(produção
energia
electrica)

0,28

Gasóleo

T000151

FF17

Gerador
emergênci
a3

3.600

0.220

Gerador
diesel
(produção
energia
electrica)

0,28

Gasóleo

Gerador

Gerador
diesel
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Código
interno

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

emergênci
a4

FF19

Gerador
emergênci
a5

FF20

Caldeira
baln/ref 1

FF21

Caldeira
baln/ref 2

Altura (m)

Diâmetro
(m)

3.500

0.140

3.300

5.000

5.000

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte
(produção
energia
electrica)

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustí
vel

0,28

Gasóleo

0.100

Gerador
diesel
(produção
energia
electrica)

0,28

Gasóleo

0.300

Caldeira a
gás para
aquecimen
to de
águas
sanitárias

0,34

Gás
Propano

0.300

Caldeira a
gás para
aquecimen
to de
águas
sanitárias

0,34

Gás
Propano

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

T000075

Código da
fonte

FF1

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

Continuo

Período de
referência

média mensal

Teor O2 de
referência

10.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

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

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD17.
Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
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Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Enxofre
expressos em
SO2

Monóxido de
Carbono (CO)

500

400

-

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

Continuo

Continuo

Continuo

Período de
referência

média mensal

média mensal

Teor O2 de
referência

10.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

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

e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
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.

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD21.

10.0

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

BREF CLM MTD5.

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
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Poluente

Amoníaco
(NH3)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Cloro e seus
compostos
inorgânicos
(expressos em
HCl)

Flúor e seus
compostos
inorgânicos
(expresso em
HF)

Mercúrio (Hg)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

85

50

10

1

0,05

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

Continuo

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

Período de
referência

média mensal

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

Teor O2 de
referência

10.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

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

n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD
24.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD
25.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD
26.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD28.

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
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Poluente
Metais IV
(Cádmio,
Tálio)

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

Dioxinas e
Furanos

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
0,05

0,5

0,1

20

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

2x por ano

mg/Nm3

ng I-TEQ/Nm3

mg/Nm3

2x por ano

2x por ano

Continuo

Período de
referência
mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 6h
e máximo de
8h

média mensal

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

nacionais ou
internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). 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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). 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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo.
BREF CLM MTD27.

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

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD17.

10.0

10.0

Utilizar as
normas CEN

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
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Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente
Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Enxofre
expressos em
SO2

Monóxido de
Carbono (CO)

500

400

-

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

Continuo

mg/Nm3

mg/Nm3

Continuo

Continuo

Período de
referência
média mensal

média mensal

Teor O2 de
referência
10.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

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

e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
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.

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD21.

10.0

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

BREF CLM MTD5.

Utilizar as
normas CEN
ou, se não

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
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Poluente
Amoníaco
(NH3)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Cloro e seus
compostos
inorgânicos
(expressos em
HCl)

Flúor e seus
compostos
inorgânicos
(expresso em
HF)

Mercúrio (Hg)

Metais IV
(Cádmio,
Tálio)

Metais V
(Antimónio,

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
90

50

10

1

0,05

0,05

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

Continuo

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

Período de
referência
média mensal

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

Teor O2 de
referência
10.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD
24.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD
25.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD
26.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). 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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD28.

Utilizar as
normas CEN
ou, se não

Nenhum dos
resultados das
medições
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Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente
Arsénio,
Chumbo,
Crómio,
Cobalto,
Cobre,
Manganês,
Níquel,
Vanádio)

Dioxinas e
Furanos

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Enxofre
expressos em
SO2

Monóxido de
Carbono (CO)

Amoníaco
(NH3)

0,5

0,1

20

450

400

-

130

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

2x por ano

ng I-TEQ/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

2x por ano

Continuo

Continuo

Continuo

Período de
referência
mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 6h
e máximo de
8h

média diária

média diária

média diária

Continuo

Continuo

média diária

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). 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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo.
BREF CLM MTD27.

10.0

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

Nenhum valor
médio diário
validado
excede o VLE
correspondent
e (com base
nos valores
médios de 30
minutos).
BREF CLM MTD17.

10.0

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

Nenhum valor
médio diário
validado
excede o VLE
correspondent
e (com base
nos valores
médios de 30
minutos).
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.

Nenhum valor
médio diário
validado
excede o VLE
correspondent
e (com base
nos valores
médios de 30
minutos).
BREF CLM MTD21.

10.0

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

BREF CLM MTD5.

10.0

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

Nenhum valor
médio diário
validado
excede o VLE
correspondent
e (com base
nos valores
médios de 30
minutos).
BREF CLM MTD20.

Utilizar as
normas CEN

Nenhum valor

10.0
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Dioxinas e
Furanos

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
75

10

1

0,05

0,05

0,5

0,1

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

Continuo

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

ng I-TEQ/Nm3

Continuo

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

Período de
referência
média diária

média diária

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 6h
e máximo de
8h

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

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

médio diário
validado
excede o VLE
correspondent
e (com base
nos valores
médios de 30
minutos).
BREF CLM MTD24.

10.0

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

Nenhum valor
médio diário
validado
excede o VLE
correspondent
e (com base
nos valores
médios de 30
minutos).
BREF CLM MTD25.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). BREF
CLM - MTD
26.

10.0

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). 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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). 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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). 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.

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo.
BREF CLM MTD27.

10.0
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Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

20

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

Continuo

Continuo

Período de
referência

média mensal

média mensal

Teor O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

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

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.

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

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.
Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
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Poluente
Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
20

20

20

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

Continuo

mg/Nm3

mg/Nm3

Continuo

Continuo

Período de
referência
média mensal

média mensal

média mensal

Teor O2 de
referência
sem teor de
O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

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

excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.

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

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

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.
Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
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Poluente

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.

T000105

T000106

FF9

FF10

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

20

20

mg/Nm3

mg/Nm3

Continuo

Continuo

média mensal

média mensal

sem teor de
O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

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

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.

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

Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.
Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
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Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

20

500 (até
dezembro de
2029); 200

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

Continuo

Continuo

1vez de 5/5

Período de
referência

média mensal

média mensal

mínimo de 30
minutos e

Teor O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

3.0

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

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

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou

Condições
cumprimento
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.
Nenhum valor
médio de um
mês de
calendário
validado
excede o VLE
correspondent
e (alínea a) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018);
Nenhum valor
médio diário
validado
excede em
mais de 30 %
o VLE
correspondent
e (alínea b) do
n.º 2 do artigo
21.º do DL 39
/2018); 95 %
dos valores
médios
horários
validados
durante o ano
civil não
excedem 200
% dos VLE
correspondent
es (alínea c)
do n.º 2 do
artigo 21.º do
DL 39/2018).
BREF CLM MTD18.
Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). A
exigência de
cumprimento
dos VLE não
se aplica no
caso da fonte
não funcionar
mais do que
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Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

(após janeiro
de 2030)

200

150 (até
dezembro de
2029)

500 (até
dezembro de
2029); 200
(após janeiro
de 2030)

Frequência
de
monitorizaçã
o
anos

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

1vez de 5/5
anos

1vez de 5/5
anos

1vez de 5/5
anos

Período de
referência

Teor O2 de
referência

máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

3.0

3.0

3.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

500 horas por
ano, em média
móvel
estabelecida
ao longo de
um período de
cinco anos (n.º
2 do artigo 20.
º do DL 39
/2018).

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). A
exigência de
cumprimento
dos VLE não
se aplica no
caso da fonte
não funcionar
mais do que
500 horas por
ano, em média
móvel
estabelecida
ao longo de
um período de
cinco anos (n.º
2 do artigo 20.
º do DL 39
/2018).

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). A
exigência de
cumprimento
dos VLE não
se aplica no
caso da fonte
não funcionar
mais do que
500 horas por
ano, em média
móvel
estabelecida
ao longo de
um período de
cinco anos (n.º
2 do artigo 20.
º do DL 39
/2018).

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). A
exigência de
cumprimento
dos VLE não
se aplica no
caso da fonte
não funcionar
mais do que
500 horas por
ano, em média
móvel
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Poluente

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição
qualidade
científica
equivalente.

T000063

T000065

FF14

FF14

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

200

150 (até
dezembro de
2029)

mg/Nm3

mg/Nm3

1vez de 5/5
anos

1vez de 5/5
anos

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de 30
minutos e
máximo de 8
horas

3.0

3.0

Condições
cumprimento
estabelecida
ao longo de
um período de
cinco anos (n.º
2 do artigo 20.
º do DL 39
/2018).

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). A
exigência de
cumprimento
dos VLE não
se aplica no
caso da fonte
não funcionar
mais do que
500 horas por
ano, em média
móvel
estabelecida
ao longo de
um período de
cinco anos (n.º
2 do artigo 20.
º do DL 39
/2018).

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

Nenhum dos
resultados das
medições
efetuadas para
determinado
poluente
ultrapassar o
VLE respetivo
(n.º 3 do artigo
21.º do DL 39
/2018). A
exigência de
cumprimento
dos VLE não
se aplica no
caso da fonte
não funcionar
mais do que
500 horas por
ano, em média
móvel
estabelecida
ao longo de
um período de
cinco anos (n.º
2 do artigo 20.
º do DL 39
/2018).

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

Código

T000115

Medida/Condição a cumprir
Em matéria de emissões atmosféricas provenientes das
21 fontes pontuais atualmente existentes no
estabelecimento (FF1 a FF21), aplica-se o disposto nos
Quadros EXP4.1.1 e EXP4.1.2, do presente TUA, em
substituição do Quadro 8, Quadro 11, Quadro 12 (na
redação dada através do 3.º Aditamento à LA) e Quadro
13, todos da LA n.º 585/1.0/2015, mantendo-se válidas
as restantes condições constantes na licença em vigor.

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

-
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000180

Nas fontes com parâmetros estabelecidos com base na
condição de cumprimento do BREF NFM, a frequência
de monitorização não pode ser alterada sem autorização
expressa da APA.

Período de Exploração

-

T000019

Calibrar os sistemas de medição automáticos 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 vida da instalação

Reporte anual ao abrigo da Portaria 221/2018

T000020

Ao nível do valor médio de 30 minutos (fonte FF3) e
valor médio horário (restantes fontes), 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 os valores
máximos do Quadro 3 da Parte 2 do Anexo II do DL 39
/2018.

Período de vida da instalação

autocontrolo

EXP6 - Energia
EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Código
T000181

Medida/Condição a cumprir
O conteúdo do 'Quadro 6 - Consumos de Energia' da LA
n.º 585/1.0/2015 deve ser complementado com o
seguinte Tipo de Combustível: "Carvão".

Prazo de implementação
-

Demonstração do cumprimento
-

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000116

Apresentar, em sede de RAA, o relatório de ensaio do
estudo de avaliação de ruído realizado em 2021.

Período de Exploração

RAA 2021

T000117

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário
proceder à implementação de medidas de minimização,
deverá ser apresentado um plano com a calendarização
das ações a implementar. Após implementação das
medidas de minimização deverá efetuar-se nova
caracterização, de forma a verificar o cumprimento dos
critérios de incomodidade e de exposição máxima.

1 ano após a realização da avaliação de ruído anterior

RAA
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OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação
/Parâmetros

Periodicidade de
comunicação

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

T000014

Comunicar os resultados da
monitorização das emissões
para o ar

Formato digital através do
email autocontrolo.
ar@apambiente.pt

i) no caso dos resultados da
medição em contínuo, com
uma periodicidade mensal e até
30 dias após cada mês do
calendário; ii) no caso de
medição pontual, até um
máximo de 45 dias corridos
após a sua realização.

T000015

Comunicação do reporte anual,
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

Formato digital através do
email autocontrolo.
ar@apambiente.pt

Até 30 de abril do ano seguinte

APA

T000119

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

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Anual

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

APA

T000120

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

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Anual

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

APA

T000121

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

T000122

Devolver licenças de emissão

Através de conta RPLE

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

APA

T000123

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

T000124

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 de
Execução (UE) 2018/2066 da
Comissão, de 19 de dezembro
de 2018, alterado e retificado
pelo Regulamento de Execução
(UE) 2020/2085 da Comissão,
de 14 de dezembro, e
transmissão, a qualquer título,
da exploração ou da
propriedade da instalação).

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Quando ocorre a alteração

EC, APA

T000125

Abrir e/ou manter atualizada a
conta no Registo Português de
Licenças de Emissão integrado
no Registo da União (Artigo 14º
do Regulamento Delegado
(UE) 2019/1122 da Comissão
de 12 de março de 2019)

Formato digital através da
Plataforma do Registo da União

Sempre que assim se imponha

EC, APA

Anual

APA
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ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000016

Formato de envio_pontuais.doc

Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das
emissões para a atmosfera, resultante de medições pontuais

T000017

Formato de envio autocontrolo_DL39_18.docx

Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das
emissões para a atmosfera, resultante de medições em contínuo, de fontes de emissão
abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2018

T000018

Formato de envio autocontrolo_COINC.docx

Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das
emissões para a atmosfera, resultante de medições em contínuo, de fontes de emissão
associadas à incineração e coincineração de resíduos, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º
127/2013

T000182

TEGEE_174_06 IV.pdf

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE)
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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.
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Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das
emissões para a atmosfera, resultante de medições em contínuo, de fontes de
emissão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2018 (Caso geral)
Objetivo
1. Definição das principais regras que devem reger o envio para a Agência Portuguesa
do Ambiente, dos resultados do autocontrolo em contínuo das emissões para a
atmosfera, por parte das instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 39/2018, de 11 de junho.
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 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 em contínuo das emissões é obrigatória, na acessão do artigo 14.º
Decreto-Lei n.º 39/2018, quando o caudal mássico de um poluente ultrapasse o
limiar mássico máximo fixado na Parte I do Anexo II do mesmo diploma legal, e nas
instalações de combustão que consomem coque de petróleo como combustível,
para as quais o regime de monitorização em contínuo de SO2 é de caráter
obrigatório independentemente do caudal mássico.
4. A comunicação dos resultados da monitorização está expressa no artigo 16.º, do
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Neste sentido os dados do autocontrolo
em contínuo deverão ser enviados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
5. É igualmente contemplado neste documento o texto do Decreto-Lei n.º 39/2018 no
que respeita aos critérios de cumprimento das normas de emissão, definição dos
períodos de funcionamento das instalações, períodos de invalidação de dados, e
regime de tolerância.
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. O envio dos resultados do autocontrolo em contínuo é realizado 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.
Unidades de medida
10. Os resultados do autocontrolo deverão ser obrigatoriamente expressos nas
unidades referenciadas na regulamentação relevante.
Sistemas de aquisição de dados
11. 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
12. O período de integração base dos valores adquiridos deverá ser de 1 hora. 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
13. 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 12. A fórmula de cálculo a utilizar deverá
ser a seguinte:

Em que:
Cref - Concentração normalizada (mg/Nm3)
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

14. Os valores médios a intervalos de 1 hora devem ser determinados durante o
período de funcionamento efetivo de acordo com o ponto 16, 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 22 e 23.
15. 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
16. 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 normal todos
aqueles em que se verificam emissões de gases para a atmosfera como
consequência de atividades relacionadas com o processo produtivo em causa,
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, durante todo o mês.
Regime de tolerância
17. Existe um conjunto de situações em que os valores limite de emissão podem ser
excecionalmente ultrapassados e não entram para o tratamento estatístico. 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 de efluentes gasosos.
18. Os períodos referidos no ponto 17, sujeitos a notificação à entidade competente
respetiva, no prazo de 48 horas, estão limitados da seguinte forma:


cada situação não pode exceder 16 horas seguidas;



no decurso de um ano civil não poderão ser excedidas as 120 horas.

19. Todos os períodos que possam ser considerados como enquadráveis no regime
referido nos pontos 17 e 18 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
20. 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. Estão nomeadamente, neste caso, 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.

21. 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 13.
22. As concentrações médias relativas ao período de integração base, referidos no
ponto 12, só deverão ser consideradas se o cálculo se referir a um período de
tempo de pelo menos 75% do total.
23. 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 3 valores horários, 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.
24. 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 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
25. O relatório de autocontrolo a enviar para as entidades competentes deverá ser
produzido em formato digital.
Arquivo de dados
26. Toda a informação relativa aos dados em bruto (períodos de integração base),
incluindo os períodos de não funcionamento efetivo do estabelecimento, de
tolerância ou referentes a períodos não validados, bem como aos elementos
constituintes de cada relatório mensal, deverão ser adequadamente arquivados na
unidade, 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 anos.
Informação a enviar
27. Para além do referido nos pontos 15, 17, 21 e 23, a informação a enviar está
definida no Anexo I.

ANEXO I
Informação a enviar (ponto 27)
Para cada mês do calendário, deverão ser comunicadas as seguintes variáveis:
-

Períodos de funcionamento efetivo da unidade;

Para cada poluente sujeito a medição em contínuo:
-

Número de valores médios horários válidos;

-

Número de valores médios diários válidos;

-

Valor máximo de todos os valores médios horários válidos;

-

Valor máximo de todos os valores médios diários válidos;

-

Valor médio mensal (calculado com base em todos os valores horários válidos);
Percentil 95 dos valores médios horários validados durante o ano civil;

-

Número de valores médios horários superiores ao valor-limite aplicável;

-

Número de valores médios diários superiores ao valor-limite aplicável;

-

Número de dias de funcionamento efetivo com mais de 3 períodos 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 17;

-

Número de valores médios horários, acumulados no decurso do ano civil, em que
se verifica excedência do VLE, no âmbito do ponto 17.

-

Especificamente para as variáveis operacionais definidas no ponto 8:
-

Indisponibilidade de qualquer valor operacional necessário à fórmula de correção
constante no ponto 13.

ANEXO II
Exemplo explicativo para a correção dos valores de concentração normalizados, com
base na incerteza da medição (ponto 14)
Após a correção relativa às condições de referência explicitada no ponto 13, torna-se
necessário no caso da monitorização em contínuo dos efluentes gasosos, corrigir os
valores relativos aos períodos de integração base (valores 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 39/2018, de 11 de junho estabelece que a incerteza máxima não pode
ultrapassar o correspondente ao intervalo de confiança de 95% do respetivo poluente.
Estes valores constam do Quadro 3, da Parte II do Anexo II do Decreto-Lei n.º 39/2018,
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 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 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 em contínuo, de fontes de emissão
associadas à incineração e coincineração de resíduos, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º
127/2013
Objetivo
1. Definição das principais regras que devem reger o envio para a Agência Portuguesa
do Ambiente, dos resultados do autocontrolo em contínuo das emissões para a
atmosfera, por parte das instalações de combustão abrangidas pelo Capítulo IV do
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto
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
em contínuo das emissões é obrigatória, na acessão do Título Único Ambiental e do
Capítulo IV e Anexo VI do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, no caso das
instalações de coincineração de resíduos, para os seguintes poluentes:
- 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 comunicação dos resultados da monitorização está expressa no artigo 16.º, do
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Neste sentido os dados do autocontrolo em
contínuo 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. O envio dos resultados do autocontrolo em contínuo é realizado 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 de funcionamento efetivo da unidade com queima de resíduos;
- Períodos de funcionamento sem adição de resíduos;
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);
- 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.

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.

Título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa
TEGEE 174.06 IV
Nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, é concedido o título de
emissão de gases com efeito de estufa n.º 174 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 Souselas
sita em Rua dos Troviscais, n.º 10, 3020-886 Coimbra, que desenvolve as
atividades a seguir descritas:
Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril:
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 08 de março de
2022.
Amadora, 08 de março de 2022

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Ana Teresa
Perez

Assinado de forma digital
por Ana Teresa Perez
Dados: 2022.03.08
14:50:06 Z

Ana Teresa Perez

TEGEE.174.06 IV

Condições do título:
1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, 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 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, e do Regulamento de Execução (UE) 2018/2066 da Comissão, de 19 de
dezembro de 2018, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2085 da Comissão, de 14
de dezembro de 2020;
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 33.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril;
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 nos 3 e
4 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, e em função dos critérios fixados no
Regulamento de Execução (UE) 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
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 24.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril;
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 relativas ao ano anterior, fica
obrigado a pagar a penalização por emissões excedentárias prevista no artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º12/2020, de 6 de abril;
7. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito deve estar habilitado por um Plano Metodológico de Monitorização emitido pela APA, I. P.,
que contenha a metodologia de monitorização dos níveis de atividade, de acordo com as regras
estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.º 2019/331, da Comissão, de 19 de dezembro de
2018;
8. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito encontra-se, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril,
obrigado a apresentar à APA, IP, até 31 de março de cada ano, o relatório de nível de atividade
que contém toda a informação relevante relativa ao nível de atividade do ano anterior,
previamente sujeita a um processo de verificação por um verificador acreditado de acordo com o
Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
9. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se obrigado a
comunicar atempadamente à entidade coordenadora pelo respetivo processo de licenciamento da
atividade quaisquer alterações previstas na natureza ou do funcionamento da instalação, que
possam exigir a atualização do presente título, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril;
10. As alterações não significativas ao presente título deverão ser registadas pelos operadores e
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, ao abrigo do
disposto nos n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º do Decreto-Lei nº12/2020, de 6 de abril.

Observações:
- Instalação abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma PCIP)
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