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Nº TUA TUA20201223000431

REQUERENTE Microlime-Produtos de Cal e derivados, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 504866362

ESTABELECIMENTO Microlime-Produtos de Cal e derivados, S.A. - Fábrica de Fátima

CÓDIGO APA APA01177603

LOCALIZAÇÃO Pedreira "Serrado das Oliveirinhas"

CAE 23521 - Fabricação de cal

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

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA



Estado: Emitido

Data de consulta: 30/03/2022

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.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20220330001640

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ecbe-1d2b-a38c-e559

PÁG. 
/2 14

 

Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

CELE PL201905270007
81

Atividades do Anexo II do Decreto-
Lei n.º 12/2020, de 6 de abril: 
Produção de cal ou calcinação de 
dolomite e magnesite em fornos 
rotativos ou noutros tipos de fornos 
com uma capacidade de produção 
superior a 50 toneladas por dia

29-04-2021 29-04-2021
27-04-
2031 Não Favorável

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

CELE PL202203040019
12

- - - - Não -

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

PCIP PL201905270007
81

Categoria 3.1b) 800 t/dia (400 t/dia 
em cada forno)

04-05-2021 04-05-2021 24-02-
2024

Sim Deferido 
condicionado

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

REAR PL202203040019
12

- - - - Não -

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Caminho existente e espaço florestal

Sul Espaço atualmente ocupado por um Kartódromo (FunPark), espaço 
florestal e parte da Pedreira "Serrado das Oliveirinhas"

Este Espaço predominantemente florestal, e pontualmente, ocupado com a 
Pedreira "Serrado das Oliveirinhas"

Oeste Espaço florestal

Área impermeabilizada não coberta (m2) 14 536,70

Área coberta (m2) 2 080,50

Área total (m2) 499 750,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural)

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000005
O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na 
íntegra a Licença Ambiental (LA) n.º 500/0.0/2014, de 24 
de fevereiro, e trata-se de uma alteração - aditamento.

- -

T000153
O presente TUA foi alvo de correção no dia 22/03/2022, 
com o intuito de retificar o VLE do parâmetro Dioxinas e 
Furanos, nas fontes fixas FF2 e FF3.

- -

T000006

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). 
Apresentar evidências do registo de acordo com o 
solicitado.

Período de Exploração RAA

T000007

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

T000008

Registar os procedimentos adotados para as operações 
de manutenção e limpeza dos equipamentos, 
nomeadamente os que integram os processos 
produtivos, com indicação de data(s) ou período(s) em 
que ocorreram e do encaminhamento dado às 
substâncias geradas (matérias-primas, produtos, 
efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de Exploração RAA

T000009

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção 
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões existentes na instalação, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e 
do encaminhamento dado às substâncias geradas, de 
modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de 
indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de Exploração RAA

T000010 Registar os acontecimentos, respetivas consequências e 
ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

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

T000012

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

Período de Exploração RAA

T000014

O operador deve garantir e mostrar evidências de que 
qualquer alteração na instalação com implicações neste 
TUA é comunicada à entidade coordenadora de 
licenciamento.

Período de Exploração RAA

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000139

Após a tomada de conhecimento da decisão PCIP, 
tomar as medidas e ações necessárias com vista ao 
cumprimento das condições impostas no presente TUA 
e apresentar demonstração do seu cumprimento no 
RAA respetivo.

Período de vida da instalação RAA

T000140 Cumprir o disposto no TEGEE em vigor Período de vida útil da instalação Cumprir o disposto no TEGEE em vigor

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000015

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 
C000002-2020001-DGLA. DEI)

T000016

Encontra-se isenta de apresentação de Relatório de 
base, no entanto caso ocorram alterações na instalação 
a informação submetida deverá ser devidamente 
atualizada.

Enquanto se mantiverem as condições atuais de 
exploração

-

T000017

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.

Caso se verifique alguma das condições indicadas
Reavaliação da necessidade de apresentação do 
Relatório de Base

T000018
O operador deverá apresentar os cálculos de base que 
deram origem aos valores submetidos ou a submeter no 
PRTR do ano correspondente.

Período de Exploração RAA

T000112

Ponto de situação do grau de implementação das MTD 
previstas no BREF CLM (vide Anexo - MTD BREF CLM) 
e documentos transversais aplicáveis (nomeadamente 
BREF ENE/ BREF EFS/ REF ROM) e/ou das medidas 
técnicas equivalentes; apresentar evidências da 
manutenção da adequada implementação das referidas 
técnicas.

1 ano RAA

T000129 Manter o sistema de gestão ambiental atualizado e 
avaliar a possibilidade de obter a certificação do mesmo.

Período de Exploração RAA

T000130 Efetuar a manutenção cuidada dos veículos e 
maquinaria de apoio à produção.

Período de Exploração -

T000131
Assegurar a limpeza do pavimento da fábrica, interior e 
exterior, para evitar a dispersão de partículas para a 
envolvente.

Período de Exploração -

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
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Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação
Demonstração do 

cumprimento

T000019 Calcário Registar do consumo mensal/anual. Período de Exploração RAA

T000020 Água Registar do consumo mensal/anual. Período de Exploração RAA

Código
Produtos intermédios e ou 

finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação
Demonstração do 

cumprimento

T000021 Cal Viva Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 
capacidades de produção efetivada.

Período de Exploração RAA

T000022 Cal Hidratada Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 
capacidades de produção efetivada.

Período de Exploração RAA

T000023 Cal Micronizada Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 
capacidades de produção efetivada.

Período de Exploração RAA

EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro
/identifica

ção da 
fonte 

atribuído 
pela 

CCDR Altura (m)
Diâmetro 

(m)

Identificaç
ão das 

unidades 
contribuin
tes para a 

fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt)
Combustí

vel

Sistema 
de 

Tratament
o de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000024 FF2 FF2 Forno de 
cal 1

Outro Filtro de 
mangas

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000025 FF3 FF3 Forno de 
cal 2

Outro Filtro de 
mangas

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000026 FF4 FF4 Hidratação Não 
aplicável

Filtro de 
mangas

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

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

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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Código
Código da 

fonte 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

T000043 FF2 e FF3

Óxidos de 
Enxofre 
expressos em 
SO2

200 mg/Nm3 2x por ano média 30 
minutos

11.0

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

BREF CLM 
Quadro 10

T000044 FF2 e FF3 Monóxido de 
Carbono (CO)

500 mg/Nm3 2x por ano média 30 
minutos

11.0

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

BREF CLM - 
Quadro 11

T000045 FF2 e FF3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 2x por ano média 30 
minutos

11.0

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

BREF CLM - 
Quadro 8

T000046 FF2 e FF3
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

350 mg/Nm3 2x por ano média 30 
minutos

11.0

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

BREF CLM - 
Quadro 9

T000047 FF2 e FF3

Flúor e seus 
compostos 
inorgânicos 
(expresso em 
HF)

5 mg/Nm3 2x por ano
média 30 
minutos 11.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Portaria 190-B
/2018 - Quadro 
nº 6

T000048 FF2 e FF3

Cloro e seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos em 
HCl)

30 mg/Nm3 2x por ano
média 30 
minutos 11.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Portaria 190-B
/2018 - Quadro 
nº 6

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 



Estado: Emitido

Data de consulta: 30/03/2022

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.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20220330001640

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ecbe-1d2b-a38c-e559

PÁG. 
/8 14

Código
Código da 

fonte 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

T000049 FF2 e FF3 Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

40 mg/Nm3 2x por ano média 30 
minutos

11.0 normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Portaria 190-B
/2018 - Quadro 
nº 6

T000050 FF2 e FF3
Carbono 
Orgânico Total 
(COT)

30 mg/Nm3 2x por ano média 30 
minutos

11.0

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

BREF CLM - 
Quadro 12

T000051 FF2 e FF3

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2x por ano
média 30 
minutos 11.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Portaria 190-B
/2018 - Quadro 
nº 6

T000052 FF2 FF3

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2x por ano
média 30 
minutos 11.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Portaria 190-B
/2018 - Quadro 
nº 6

T000053 FF2 e FF3

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano
média 30 
minutos 11.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Portaria 190-B
/2018 - Quadro 
nº 6

T000054 FF2 e FF3 Dioxinas e 
Furanos

0,1 ng/Nm3 2x por ano
mínimo de 6h 
e máximo de 
8h

11.0

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

BREF CLM - 
MTD 52

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
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Código
Código da 

fonte 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

T000055 FF4 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 2x por ano média 30 
minutos

sem teor de 
O2 de 
referência

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

BREF CLM - 
Quadro 7

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

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000058

Os resultados das monitorizações deverão ser 
comunicados à CCDR territorialmente competente até 
45 dias seguidos contados a partir da data da realização 
da monitorização. O conteúdo dos relatórios de 
autocontrolo e a comunicação dos resultados das 
monitorizações devem ser efetuados de acordo com a 
Portaria n.º 221/2018, de 01/08. Até à operacionalização 
da plataforma eletrónica única de comunicação de 
dados e ao abrigo do previsto no art.º 41º do DL n.º 39
/2018, deve ser seguido o procedimento transitório 
publicado no portal da APA.

Período de Exploração Autocontrolo e RAA

T000056

Uma vez que o operador pretende utilizar gás natural ou 
biomassa, consoante as condições de mercado deverá 
adequar as monitorizações: caso seja utilizado 
maioritariamente um dos combustíveis (10 ou mais 
meses/ano) deverão ser feitas duas monitorizações, 
com intervalo mínimo de 2 meses utilizando esse 
combustível durante as monitorizações. Caso contrário 
deverá ser feita uma monitorização durante o período de 
utilização de cada um dos combustíveis.

Período de Exploração RAA

T000057

Atendendo à pretensão de utilizar combustíveis 
diferentes consoante as condições de mercado, as 
condições de monitorização das fontes FF2 e FF3 não 
poderão ser alteradas, uma vez que não cumpre os 
requisitos constantes no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho (manutenção das condições de 
funcionamento).

Período de Exploração -

T000059

No RAA deverão ser identificados 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 tonelada ou kg/ano), incluindo a 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados.

Período de Exploração RAA

T000060
Devem ser adotadas boas práticas e medidas de 
minimização das emissões pontuais, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragens.

Período de Exploração RAA

T000061
Registar o número de horas de funcionamento, 
associado a cada fonte de emissão de poluentes para a 
atmosfera.

Período de Exploração RAA

T000132
Adotar boas práticas e medidas de minimização das 
emissões pontuais, tanto durante o funcionamento 
normal como durante os arranques e paragem.

Período de Exploração -

T000148

Apresentar, em ficheiro Excel, os valores submetidos ou 
a submeter no PRTR do ano correspondente, 
nomeadamente a carga poluente dos poluentes PRTR 
(medidos e não medidos) emitidos pela instalação e 
determinados com base nos diferentes métodos: 
Medição, Cálculo ou Estimativa, com demonstração dos 
pressupostos considerados e dados de base, e eventual 
fundamentação sempre que necessário (devendo as 
células relativas aos cálculos conter as respetivas 
fórmulas de cálculo conducentes aos resultados 
obtidos).

Período de Exploração RAA
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EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000066

Nas situações onde não seja técnica ou 
economicamente viável, o confinamento das emissões 
difusas por uma chaminé, deverá o operador apresentar 
detalhada fundamentação técnica, em articulação com 
as disposições do BREF EFS.

2 anos após emissão RAA

T000110

Reavaliar, de forma detalhada, todos os potenciais 
equipamentos/etapas de processo geradores de 
emissões (eg. partículas, etc.) e avaliar a necessidade 
do seu confinamento para uma chaminé.

6 meses 1º RAA

Código Código
Tipo de energia 

utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t) Consumo anual (t/ano)
N.º Alvará de tanque de 

armazenamento Valores Tep

T000121 - Biomassa -

T000120 - Gás Natural 0,00 -

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000122 Registar o consumo mensal/anual bem como o número 
de dias em que foi utilizado gás natural.

Período de Exploração RAA

T000123 Registar o consumo mensal/anual bem como o número 
de dias em que foi utilizada biomassa.

Período de Exploração RAA

T000124

Para as diferentes formas de energia utilizadas na 
instalação (gás natural e biomassa), registar o consumo 
mensal (GJ) e o consumo específico (quantidade de 
energia/tonelada cal produzida).

Período de Exploração RAA

T000125 Comparar o valor do consumo de energia térmica com o 
preconizado no BREF CLM - Quadro 6

Período de Exploração RAA

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP6 - Energia

EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia
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EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000138

Não estão autorizadas as descargas de águas resíduais 
(tanto industriais como domésticas), devendo a 
totalidade ser encaminhada às respetivas fossas 
estanques.

Período de Exploração -

T000067
Registar o volume anual (m3/ano) de águas residuais 
recolhidas das fossas estanques e encaminhamento 
para destino adequado.

Período de Exploração RAA

EXP10.1.2 - Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento

Código

Código do 
parque de 
armazena
mento de 
resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermea
bilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazena
do

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 

n.º de 
recipiente

s

T000084 PA1 20,00 0,00 20,00 Sim Não 0,10 Matéria 
Plástica

Embalage
m 
Compósita

1

T000098 PA4 20,00 0,00 0,00 Sim Não Madeira 0

T000091 PA2 3,00 0,00 3,00 Sim Não Matéria 
Plástica

Embalage
m 
Compósita

1

T000094 PA3 10,00 10,00 10,00 Sim Sim 0,50 Aço Tambor 2

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

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000101
Assegurar que nos locais de armazenamento se 
verifique a disposição dos mesmos por tipologia de 
resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de Exploração -

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000102 Promover a valorização de resíduos por fluxos ou 
fileiras.

Período de Exploração -

T000103

Deverá garantir a existência de parques/zonas para o 
armazenamento temporário de resíduos em número 
suficiente face à produção de resíduos na instalação, 
não podendo em situação alguma existir resíduos não 
acondicionados.

Período de Exploração -

T000104

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na 
instalação (espaços interiores e exteriores) deve ser 
recolhido, identificado, separado, acondicionado e 
encaminhado para destino final adequado à sua 
tipologia.

Período de Exploração -

T000111

O transporte dos resíduos em território nacional deverá 
ser efetuado de acordo com o disposto na Portaria n.º 
145/17, de 26 de abril, nomeadamente no que se refere 
ao cumprimento dos requisitos técnicos para o 
transporte e ao acompanhamento do mesmo com as e-
GAR.

Período de Exploração e-GAR

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000105

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).

Se aplicável RAA

T000106

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.

Se aplicável RAA

EXP12 - Ruido

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

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000107 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.

T000108
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.

Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000003

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) (O relatório integra o 
previsto no n.º 14 do DL 127
/2013, de 30 de agosto 
(descrito ao longo deste TUA) e 
o previsto na alínea e) do n.º 2 
do art.º 27º do DL 183/2009, de 
10 de agosto na sua atual 
redação, o qual deve conter a 
informação do n.º 2 da parte A 
do anexo III)

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb Até 30 de junho de cada ano APA

T000004

Registo de Emissões e 
Transferências de Poluentes - 
Pollutant Release and Transfer 
Register (PRTR)

SILiAmb A definir anualmente APA

T000126 Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR)

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

APA

T000127 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 e EC

T000128 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 e CCDR

T000141
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

T000142

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

T000143 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

T000144 Devolver licenças de emissão Através de conta RPLE
Até 30 de abril do ano seguinte 
àquele que se reportam os 
dados

APA

T000145 Comunicar alterações não-
significativas 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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000146

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 EC, APA

T000149

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

Código Ficheiro Descrição

T000133 Anexo 1 MTD.pdf MTD

T000134 Anexo 2 Esquema do processo produtivo.pdf Esquema do processo produtivo

T000137 A001133.2018.RH5A.pdf Autorização de Captação de Águas Subterrâneas

T000150 TEGEE 308.03 IV.pdf Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE)

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos



Anexo 1 – MTD  

 

 

 

MTD referentes ao BREF aplicável à produção de cimento, cal e óxido de magnésio 

Melhores Técnicas Disponíveis previstas implementar pela MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 

MTD 29 – Implementar um sistema de 

gestão ambiental. 

Está prevista a certificação ambiental da nova fábrica. 

MTD 30 – Operar o forno de forma 

estável e dentro dos parâmetros de 

exploração predefinidos. 

 

MTD 31 – Implementar rigoroso controlo 

das substâncias que entram no forno. 

 

MTD 32 – Monitorizar e medir 

regularmente os parâmetros de 

exploração do forno e as emissões. 

• Os fornos de cal que a Microlime pretende instalar dispõem 

de sistema de automação que permite controlar o 

funcionamento do forno mantendo um funcionamento dentro 

dos parâmetros estabelecidos e otimizados de modo a 

maximizar os rendimentos e a eficiência térmica do forno. Em 

caso de instabilidade dos parâmetros estabelecidos o sistema 

está preparado para parar automaticamente o forno. 

• As matérias-primas serão rigorosamente selecionadas de 

modo a terem a granulometria ideal para maximizar os 

rendimentos e a eficiência térmica e elétrica do forno. 

• Os parâmetros do processo, nomeadamente as temperaturas, 

os débitos de ar e combustível, as pressões, os caudais de 

gases e o seu teor de O2 e CO, serão monitorizados 

permanentemente pelo sistema de gestão do forno. 

• Foi estabelecido um programa de monitorização bianual para 

os poluentes referidos nas MTD’s 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50 e 

52 e um programa de monitorização contínua de SO2 . 

MTD 33 – Minimizar o consumo de 

energia térmica. 

 

MTD 34 – Minimizar o consumo de 

energia elétrica. 

• Os fornos que a Microlime pretende instalar são do tipo PFRK 

que são os fornos com menor consumo de energia térmica. 

Prevê-se que o consumo de energia térmica esteja entre 861 e 

875 Kcal/Kg de cal, isto é, entre 3,61 e 3,66 GJ/t. 

• A granulometria do calcário será selecionada de modo a 

permitir um consumo energético baixo e um aproveitamento 

otimizado das reservas da pedreira. 

• Os equipamentos elétricos de consumo relevante serão 

equipados com variador de frequência de modo a minimizar o 

consumo de energia elétrica adaptando os parâmetros de 

funcionamento para produções diferentes. 

• Os equipamentos elétricos a instalar são de última geração e 

com elevada eficiência energética. 



Melhores Técnicas Disponíveis previstas implementar pela MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 

MTD 35 – Minimização do consumo de 

calcário. 

Os fornos que a Microlime pretende instalar permitem alguma 

flexibilidade em termos de granulometria do calcário. A gestão das 

características da matéria-prima a enfornar será feita de modo a 

maximizar a utilização do calcário sem pôr em causa a maximização do 

rendimento e da eficiência térmica do forno. Está prevista a 

implementação de uma tecnologia que permite consumir uma gama 

bastante grande de granulometrias classificando-as por lotes 

homogéneos de modo a otimizar o aproveitamento das reservas 

disponíveis. 

MTD 36 - Implementar rigoroso controlo 

dos combustíveis que entram no forno 

selecionando combustíveis com baixo 

teor de enxofre, cloro e azoto. 

O combustível a ser utilizado será coque de petróleo que não tem 

teores elevados de cloro e azoto, embora apresente um elevado teor 

de enxofre. Contudo prevê-se que, mesmo com este combustível, as 

características dos fornos a instalar pela Microlime permitam atingir 

emissões dentro da gama dos VEA. 

MTD 40 – Minimizar as emissões difusas • As operações com maiores emissões de partículas serão 

realizadas em espaços fechados e com captação de poeiras 

através de filtros de mangas. 

• Os transportadores e os elevadores disporão de cobertura 

completamente fechada o que reduz drasticamente a emissão 

de partículas. 

• Os silos são de grande capacidade (300 e 600 m3), e disporão 

de indicadores de nível e filtros. 

• Os silos disporão de mangas flexíveis para reduzir a emissão 

de partículas durante as descargas e sistema de captação de 

poeiras. 

• O stockpile de calcário é de pequena dimensão e de 

granulometria superior a 20 mm pelo que não será um grande 

emissor de poeiras. Contudo, será avaliada a necessidade de 

instalação de aspersores de água após o início da exploração. 

MTD 41 – Instalar filtro de mangas nos 

pontos de produção de poeiras. 

 

MTD 42 – Instalar filtro de mangas na 

exaustão dos fornos. 

Está projetada a instalação de filtros de mangas quer nos pontos de 

maior produção de poeiras quer na exaustão dos fornos, sendo o teor 

de partículas previsto emitir, em todos eles, inferior a  

10 mg/Nm3. 

Os filtros dos fornos disporão de controlo de perda de carga ligado 

diretamente ao sistema de supervisão e controlo dos fornos. Assim, 

será o próprio sistema que dará os alertas de necessidade de 

manutenção e/ou de substituição de mangas e deteção de roturas nas 

mangas. 

MTD 43 – Reduzir as emissões dos 

poluentes gasosos. 

De forma a reduzir as emissões gasosas a Microlime utilizará matérias-

primas com baixo teor de matéria orgânica e os fornos estarão 

equipados com um sistema informático de gestão que permitirá 

otimizar a operação e manter os parâmetros de funcionamento 

dentro dos valores pré definidos. 

MTD 44 e 45 – Reduzir as emissões de 

NOx 

As emissões de NOx a que a Microlime se propõe são <350 mg/Nm3 



Melhores Técnicas Disponíveis previstas implementar pela MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 

MTD 46 – Reduzir as emissões de SOx As emissões de SO2 a que a Microlime se propõe são <200 mg/Nm3 

MTD 47 – Reduzir as emissões de CO As emissões de CO a que a Microlime se propõe são <500 mg/Nm3 

MTD 49 – Reduzir as emissões de COV As emissões de compostos orgânicos voláteis a que a Microlime se 

propõe são <30 mg/Nm3 

MTD 50 – Reduzir as emissões de HCl e 

HF 

As emissões de HCl a que a Microlime se propõe são <10 mg/Nm3, e as 

de HF são <1 mg/Nm3 

MTD 52 – Reduzir as emissões de metais. As emissões de metais que a Microlime se propõe efetuar serão: 

Hg <0.05 mg/Nm3 

Cd + Ti <0.05 mg/Nm3 

As + Ni + Pb + Cr + Cu <0.5 mg/Nm3 

MTD 53 – Reutilizar as poeiras retiradas 

no processo de fabrico ou incorporá-las 

num produto comercial. 

As poeiras recuperadas dos filtros de mangas serão reaproveitadas de 

acordo com as suas características: 

As poeiras do filtro da hidratação são reintroduzidas no sistema de 

forma contínua. 

As emissões difusas serão reintroduzidas no sistema no ponto de 

captação. 

As poeiras recuperadas do filtro do forno e do filtro da moagem de 

coque, devido ao teor de combustível que contêm, serão injetadas no 

forno. 

MTD 54 – Reduzir o ruído. Por forma a reduzir o ruído está previsto que cada insuflador esteja 

contido numa caixa insonorizada, que a sala dos insufladores seja 

fechada e isolada acusticamente, que a parte superior do forno seja 

fechada e isolada acusticamente e que as operações de moagem e 

crivagem sejam feitas em áreas fechadas. 

 

 

 

MTD referentes ao BREF sobre emissões provenientes do armazenamento 

Melhores Técnicas Disponíveis previstas implementar pela MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 

5.3.1 - MTD para armazenamento ao ar 

livre é efetuar uma contínua vigilância e 

caso necessário humidificar as pilhas. 

No que respeita à matéria-prima os stockpiles são pequenos e estão 

muito próximo da zona da pedreira. A matéria-prima armazenada tem 

uma granulometria que não é muito suscetível de emitir poeiras, 

contudo serão frequentemente vigiados e nesta zona serão instalados 

2 aspersores para minimização das poeiras. 



Melhores Técnicas Disponíveis previstas implementar pela MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 

5.3.2 - MTD é utilizar armazenamento 

fechado como por exemplo silos. MTD 

dos silos é dotá-los de estrutura 

adequada. 

Serão utilizados silos fechados para armazenar todos os produtos 

acabados. 

O combustível será armazenado em armazém fechado. 

Todos os silos e os armazéns foram projetados com estruturas 

adequadas de modo a garantir a resistência suficiente ao seu 

funcionamento. 

5.4.1 - MTD é prever distâncias de 

transporte o mais curtas possível e 

aplicar o máximo possível de transporte 

contínuo. 

As distâncias de transporte foram minimizadas e todos os transportes 

internos da fábrica são telas transportadoras completamente 

fechadas, elevadores completamente fechados e transportes 

pneumáticos. 

Todos os pontos de potencial geração de poeiras estarão equipados 

com filtros de mangas garantindo-se uma emissão < 10 mg/Nm3. 

Apenas o retorno resultante da crivagem da matéria-prima antes do 

carregamento do skip será feito por pá mecânica. 

5.4.2 MTD é conceber os transportadores 

de modo a minimizar a emissão de 

poeiras. 

5.4.1 - MTD das estradas utilizadas por 

camiões é aplicar-lhes um piso duro. 

O acesso exterior até aos silos de produto acabado será asfaltado. O 

piso por baixo dos silos será asfaltado. Efetuar-se-á limpeza 

sistemática do piso. Após o início da exploração será avaliada a 

necessidade de instalação de sistema de lavagem de rodados. 

5.4.1 - MTD para o carregamento dos 

camiões é minimizar a velocidade de 

descida do produto. 

Para carregamento de camiões os silos serão dotados de mangas 

extensíveis com sistema de captação de poeiras. 

 

 

 

MTD referentes ao BREF sobre eficiência energética 

Melhores Técnicas Disponíveis previstas implementar pela MicroLime – Produtos de Cal e Derivados, S.A. 

MTD 1 – Implementar um sistema de 

gestão de eficiência energética. 

Está prevista a implementação de um sistema de gestão da eficiência 

energética baseado fundamentalmente num efetivo controlo do 

processo, num programa de manutenção adaptado, no envolvimento 

de todos os trabalhadores, num esquema de formação específico e 

em objetivos estabelecidos. 

MTD 2 – Minimização contínua do 

impacte de uma instalação através do 

planeamento integrado de ações e 

investimentos no curto, médio e longo 

prazo tendo em consideração o custo-

benefício e os efeitos transversais. 

Os investimentos de curto, médio e longo prazo serão planeados 

numa base integrada e considerando o custo benefício e os efeitos 

transversais no meio ambiente de modo a minimizar o impacte 

ambiental da fábrica 

MTD 3 – Identificar os aspetos de uma 

instalação com influência na eficiência 

energética através de auditoria. 

Foram previstos em fase de projeto todos os princípios de 

minimização dos consumos energéticos. Tratando-se de uma nova 

instalação a auditoria foi substituída por um cuidadoso e rigoroso 

projeto, seleção de equipamentos e ferramentas de gestão de 

consumos. 
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MTD 5 – Utilização de ferramentas e 

metodologias apropriadas para identificar 

e quantificar a otimização do consumo 

energético. 

Está prevista a identificação e quantificação dos parâmetros que 

influenciam o consumo de energia de modo a permitir otimizar o 

consumo específico de energia. O sistema informático de controlo dos 

fornos já inclui esta opção. 

MTD 8 – Estabelecer indicadores de 

eficiência energética. 

Está previsto estabelecer indicadores de eficiência energética, 

identificando os fatores relevantes por instalação, registando as suas 

variações ao longo do tempo e identificando as causas das variações 

relevantes. 

MTD 9 – Realizar benchmark regulares Está prevista a comparação sistemática e regular com os valores de 

eficiência energética obtidos por outras fábricas nacionais e 

estrangeiras através de acordos de benchmarking. 

MTD 10 – Otimizar a eficiência energética 

ao projetar uma nova instalação. 

O projeto foi desenhado com preocupações de eficiência energética, 

das quais se destacam: 

• O posto de transformação e a distribuição de baixa tensão 

estão colocados o mais perto possível dos principais 

consumidores de modo a minimizar as perdas elétricas. 

• O transformador será do tipo seco para evitar contaminações 

com o óleo dielétrico. 

• O transformador está dimensionado de modo a não ser 

necessário ultrapassar 80% da sua capacidade de modo a 

evitar perdas por aquecimento. 

MTD 13 – Manter competência em 

eficiência energética e nos sistemas 

consumidores de energia. 

Está prevista a contratação de pessoal técnico devidamente habilitado 

a gerir a componente energética da fábrica bem como formação 

adequada de modo a permitir uma atualização permanente dos seus 

conhecimentos. 

MTD 14 – Implementar um contínuo 

controlo de processo. 

Está previsto o controlo do processo, e otimização do funcionamento 

da instalação, através de: 

• Garantia de que os procedimentos são conhecidos, 

compreendidos e cumpridos. 

• Os parâmetros chave para otimização do consumo energético 

são identificados, otimizados e monitorizados. 

• Registo sistemático dos valores desses parâmetros e das suas 

variações. 

• Avaliação e identificação das causas das variações. 

MTD 15 – Executar um programa de 

manutenção adequado à otimização da 

eficiência energética. 

Está prevista a existência de programa de manutenção adequado aos 

equipamentos instalados e promoção de instalação de rotinas de 

manutenção preventiva que permitam detetar maus funcionamentos 

dos equipamentos e sua correção. Essas rotinas serão registadas de 

modo a otimizar o diagnóstico das anomalias e reduzir os 

funcionamentos inadequados. 
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MTD 16 – Implementar procedimentos 

para monitorizar e medir regularmente as 

características principais das operações e 

atividades com impacte na eficiência 

energética. 

Está prevista a instalação de um sistema informático de gestão do 

processo de fabrico que registará os valores dos parâmetros de 

processo com impacte significativo no consumo de energia. Para além 

disso será instalado um sistema de controlo de energia composto por 

um software apropriado e por sensores em cada equipamento 

relevante que informam em contínuo a intensidade da corrente, a 

potência utilizada e as harmónicas. O software gere os dados 

recebidos e permite otimizar a gestão dos equipamentos diminuindo 

os consumos e prolongando a vida dos motores. 

MTD 17 – Otimizar a eficiência energética 

da combustão. 

A micronização do coque de petróleo prevista nesta instalação 

permitirá uma combustão o mais eficiente e o controlo rigoroso da 

temperatura dos gases de exaustão maximizando o aproveitamento 

energético. 

MTD 21 – Aumentar o fator de potência 

de acordo com a especificação do 

fornecedor de energia. 

Estão previstas as seguintes medidas: 

• Utilização de equipamento adequado à redução da energia 

reativa; 

• Minimização dos tempos de funcionamento em vazio; 

• Evitar o funcionamento de equipamentos acima da potência 

nominal; 

• Instalação de motores energeticamente eficientes. 

MTD 22 – Investigar a existência de 

harmónicas na alimentação elétrica e 

instalar filtros se necessário. 

Será avaliada a existência de harmónicas na corrente de alimentação 

de modo a avaliar a necessidade de instalar filtros. 

MTD 23 – Otimizar a eficiência da 

alimentação elétrica. 

Otimização a eficiência da alimentação elétrica através de: 

• Instalação de cablagem de secção adequada; 

• Utilização de transformadores de alta eficiência; 

• Colocação dos equipamentos com maior consumo tão perto 

quanto possível da alimentação elétrica. 

MTD 24 – Otimizar os motores elétricos. Está prevista a instalação de motores energeticamente eficientes, 

adequadamente dimensionados e equipados com variador de 

frequência, nos casos de motores de funcionamento contínuo, e 

equipados com arrancadores, em caso de motores com 

funcionamento descontínuo, particularmente os que tiverem mais 

arranques de modo a reduzir o pico de consumo em cada arranque. 
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MTD 25 – Otimizar sistemas de ar 

comprimido. 

Está prevista a instalação de compressores de última geração: 

• Os compressores terão um sistema de controlo eletrónico PID 

de modelação por variador de frequência para otimizar o 

consumo de ar em função das necessidades. 

• Os compressores utilizarão motores da classe 1. 

• Colocar-se-ão caudalímetros nas derivações para os 

diferentes centros de consumo que permitirão controlar 

consumos exagerados e detetar fugas. 

• Serão instalados sistemas de secagem e eliminação de óleo de 

modo a dispor-se de ar comprimido isento de água e óleo. 

• As tubagens para os diversos centros de consumo serão 

calculadas de modo a reduzir as perdas por fricção. 

• A captação de ar será de ar exterior e terá filtragem dupla. 

• Colocar-se-ão redutores nas derivações para os diferentes 

centros de consumo que permitirão controlar a pressão 

conforme as necessidades de cada consumidor otimizando a 

pressão de trabalho dos compressores e diminuindo os 

consumos energéticos. 

• O dimensionamento dos compressores será feito de modo a 

que o consumo máximo de ar nunca ultrapasse 80% da 

capacidade dos compressores. 

MTD 27 – Otimizar sistemas de ar 

condicionado. 

Está prevista a instalação de sistemas de  ar condicionado de última 

geração com splits individualizados de modo a permitir um controlo 

mais rigoroso da temperatura de acordo com as necessidades de cada 

utilizador e otimizando o consumo energético. 

MTD 28 – Otimizar os sistemas de 

iluminação artificial. 

Estão previstas as seguintes medidas: 

• Dimensionamento da iluminação de acordo com as exigências 

do trabalho a realizar. 

• Otimização de utilização de iluminação natural. 

• Seleção do equipamento de iluminação adequado ao fim a 

que se destina, com menor consumo energético. 

• Formação aos trabalhadores sobre o modo de utilização 

eficiente da iluminação. 

 



Anexo II – Esquema do processo produtivo 

 



Processo n.º: 450.10.02.02.022627.2017.RH5A

Utilização n.º: A001133.2018.RH5A

Início: 2018/01/22

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00074006

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 504866362

Nome/Denominação Social* Microlime-Produtos de Cal e derivados, S.A.

Idioma Português

Morada* Avenida da Siderurgia Nacional, 1

Localidade* Aldeia de Paio Pires

Código Postal 2840-075

Concelho* Seixal

Telefones 212228284

Localização

Designação da captação AC1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Ladeira do Pessegueiro

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Médio Tejo / Ourém / Fátima

Longitude -8.64180

Latitude 39.56518

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Macico Calcario

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 451.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 360.0

Nº ralos 2

Localização dos ralos (m) 364;438

Revestimento:
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Tipo PVC

Profundidade (m) 451.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 7.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.000

Volume máximo anual (m3) 10208.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1600

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 20

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 20

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Desinfeção através de um sistema de dosagem e controlo de adição de hipoclorito
de sódio.

Rega

Área total a regar (ha) 1.3600

Área atual a regar (ha) 1.3600

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 1.3600

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Aspersão

Flores ou plantas ornamentais Gota a gota

Atividade Industrial

Tipo de indústria Extracção de calcário e Fabricação de cal

2/5 -
A001133.2018.RH5A



CAE Principal 23521 : Fabricação de cal

Atividades de outro tipo

Sistema de segurança contra incêndios (SCIE)

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A017916.2015.RH5.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano, actividade industrial, rega e sistema de segurança contra
incêndios no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
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4ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

5ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

6ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.

7ª O titular obriga-se a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 15 dias, sobre qualquer situação de avaria, reportando as
respectivas leituras no caso de troca de contador.

8ª Na impossibilidade de registo por avaria ou inexistência temporária do contador não é permitida a extracção de água.

9ª Caso haja conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 metros, a
eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do
utilizador.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1600 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade
semestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Título de Emissão 
de Gases com Efeito de Estufa  
 

TEGEE 308.03 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 308 ao operador,  
 

Microlime – Produtos de Cal e Derivados S.A., 
 
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 504 866 362, referente à 
instalação 

Fábrica de Fátima, 
 
sita em Estrada dos Fornos, Lugar de Maxieira, 2495-641 Fátima, que desenvolve 
as atividades a seguir descritas: 
 

Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril: 

 

Produção de cal ou calcinação de dolomite e magnesite em fornos rotativos 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 22 de abril de 2021. 

 

 
Amadora, 22 de abril de 2021 

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

                                                                               Ana Teresa Perez 
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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). 


