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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 

regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 

de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000003820122019A 
 

 REQUERENTE BA Glass Portugal, S.A. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500041393 
 

 ESTABELECIMENTO Unidade fabril da Venda Nova 
 

 LOCALIZAÇÃO 
Rua Vice Almirante Azevedo Coutinho, n.º1 
2700-843 Falagueira 
Venda Nova - Amadora 

 

 CAE 23131 – Fabricação de vidro de embalagem 
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O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 
 
 
 

Nuno Lacasta 
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ENQUADRAMENTO 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de 

enquadramento 
Data de 
emissão 

Data de 
validade 

Prorrogação 
da validade Eficácia 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

CELE X X 

Instalações de 
produção de vidro, 
incluindo fibra de 
vidro, com uma 

capacidade de fusão 
superior a 20 

toneladas por dia 

2019-07-25 - - Sim  Deferido APA 

PCIP X X 

Categoria 3.3 – 
Capacidade 

Instalada: 640 t/dia  
(forno VN2 = 340 
t/d + forno VN3 = 

300 t/d)  

2019-12-20 2027-12-20 - Não 
Deferido 

condicionado 
APA 

 

 

 
LOCALIZAÇÃO 

Confrontações 

 Norte R. Henrique de Paiva Couceiro 
 

 Sul Praceta Latino Coelho 
 

 Este R. Latino Coelho 
 

 Oeste EMEF 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 12467 
 

 Área coberta (m2) 42008 
 

 Área total (m2) 54475 
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Localização 

 Localização Zona Urbana 

 

 

 
EXPLORAÇÃO 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) substituí na íntegra a 
Licença Ambiental (LA) n.º 184/0.1/2011, de 22 de março. - - PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

3. 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 PCIP 

4. 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 PCIP 

5. 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 PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

8. 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 PCIP 
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Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

9. Reavaliar a necessidade de apresentação do Relatório de Base 

no caso de existirem novas substâncias na instalação (matérias-

primas, subsidiárias, combustíveis e/ou outras) cuja utilização 

e/ou manuseamento, envolva e/ou provoque a libertação de 

substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a 

possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no 

local da instalação. 

Período de 

Exploração 

Documento de 

reavaliação do 

Relatório de Base 

PCIP 

 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias 

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s) Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração 

do cumprimento 
Regime 

10. Todas 

Registar o consumo 

mensal/anual de matérias-

primas e ou subsidiárias, 

evidenciando a etapa do 

processo onde cada uma é 

utilizada 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

11. Gás R152A para tratamento anti-oxidação 

de embalagens de vidro 

Utilização sujeita ao 

cumprimento do disposto no 

Artigo 3.º do Regulamento 

(UE) n.º 517/2014. Caso 

ocorra qualquer libertação 

acidental, deverá ser 

comunicada nos termos 

estabelecidos para Situações 

de emergência 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais 

Produtos intermédios e ou finais Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

12. Produto Acabado/ Produzido 
Efetuar o registo do volume de produção 

mensal/anual e capacidades de produção 

efetivadas 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 
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Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da fonte 
Código 
interno 

N.º de 
cadastro/identific

ação da fonte 
atribuído pela 

CCDR 

Identificação das 
unidades contribuintes 

para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 

Método de 
tratamento/redu
ção - descrição 

STEG 

Parâmetro Regime 

FF1 FF1  
Forno VN2, Forno 

VN3, TSQ e 
lavagem de peças 

--- Gás Natural Electrofiltro PTS PCIP 

FF2 FF2  
Caldeira de ar 

propanado 
(emergência) 

0,449 Propano --- --- 
Excluída 

REAR 

FF3 FF3  
Gerador de 
emergência 

1,6 Gás Natural --- --- 
Excluída 

REAR 

FF4 FF4  

Caldeira de 
aquecimento para 

águas quentes 
sanitárias 

0,0610 Gás Natural --- --- 
Excluída 

REAR 

 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código 
da 

fonte 
Parâmetro 

Valor 
limite de 
emissão 

ou 
emissão 

específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Teor O2 de 
%referência 

Métodos de 
medição 

Condições 
cumprimento 

Regime 

FF1 
Óxidos de Azoto 

expressos em NO2 

(até dezembro de 2026) 
1000 mg/m3 Continua 8% 

Utilizar as normas 
ISO, as normas 
nacionais ou as 

normas internacionais 
que garantam a 

obtenção de dados de 
qualidade científica 

equivalente 

BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 7). 
Derrogação ao 

abrigo do n.º 6 do 
artigo 30.º do REI, 

até final de 
reconstrução do 

forno 

PCIP  

FF1 

Óxidos de Azoto 
expressos em NO2 

(a partir de janeiro de 
2027) 

800 mg/m3 Continua 8% 

Utilizar as normas 
ISO, as normas 
nacionais ou as 

normas internacionais 
que garantam a 

obtenção de dados de 
qualidade científica 

equivalente 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 7). 
PCIP 

FF1 
Monóxido de Carbono 

(CO) 
100 mg/Nm3 2x por ano 8% 

Utilizar as normas 
ISO, as normas 
nacionais ou as 

normas internacionais 
que garantam a 

obtenção de dados de 
qualidade científica 

equivalente 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 3). 
PCIP 
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Código 

da 

fonte 
Parâmetro 

Valor 

limite de 

emissão 

ou 

emissão 

específica 

Unidade 
Frequência de 

monitorização 

Teor O2 de 

%referência 

Métodos de 

medição 

Condições 

cumprimento 
Regime 

FF1 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 

0,06 

 
kg/tvf 

2 vezes por 

ano 
8% 

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

 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 6). 
PCIP 

FF1 
Dióxido de enxofre 

(SO2) 
500 mg/m3 

2 vezes por 

ano 
8% 

Utilizar as normas 
ISO, as normas 
nacionais ou as 

normas internacionais 
que garantam a 

obtenção de dados de 
qualidade científica 

equivalente 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 9). 
PCIP 

FF1 

Compostos Inorgânicos 

Fluorados (expressos 

em HF) 

5 mg/m3 
2 vezes por 

ano 
8% 

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

 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 10). 
PCiP 

FF1 

Compostos Inorgânicos 

Clorados (expressos em 

HCl) 

20 mg/m3 
2 vezes por 

ano 
8% 

Utilizar as normas 
ISO, as normas 
nacionais ou as 

normas internacionais 
que garantam a 

obtenção de dados de 
qualidade científica 

equivalente 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 10). 
PCIP 

FF1 

Somatório 

AS+Co+Ni+Cd+Se+ 

Cr(VI) 

1 mg/m3 
2 vezes por 

ano 
8% 

Utilizar as normas 
ISO, as normas 
nacionais ou as 

normas internacionais 
que garantam a 

obtenção de dados de 
qualidade científica 

equivalente 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 11). 
PCIP 

FF1 

Somatório 

AS+Co+Ni+Cd+Se+ 

Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+ 

Cu+Mn+V+Sn 

5 mg/m3 
2 vezes por 

ano 
8% 

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

 

VEA BREF Glass 
(Conclusões MTD - 

Quadro 10). 
PCIP 

FF1 

Compostos orgânicos 

voláteis (COV), 

expressos em carbono 

total 

200 mg/m3 
2 vezes por 

ano 
8% 

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, de 2 de 
julho (Anexo I - 

Quadro 3) 
PCIP 

 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 

Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

13. Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de tratamento 
das emissões atmosféricas.  

Período de 
Exploração RAA PCIP 

14. O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a comunicação dos 
resultados das monitorizações devem ser efetuados de acordo com 
o preconizado na Portaria n.º 221/2018, de 01 de agosto. 

Período de 
Exploração 

RAA 
Autocontrolo 

e PCIP 

15. A frequência de monitorização do parâmetro “compostos orgânicos 
voláteis” (COV), expressos em carbono total, poderá ser alterada 
desde que cumpra os requisitos constantes no artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. 

Período de 
Exploração 

RAA 
Autocontrolo 

e PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

17. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de 
concentração medidos, procedendo a uma comparação com os 
VLE/VEA, 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 PCIP 

18. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, 
expressas em massa (ex. tonelada) por unidade de produção (ex. 
tonelada de vidro fundido), incluindo a metodologia seguida para o 
cálculo de todos os valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 

Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

20. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia 
utilizada evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas de 
processo onde é utilizada (incluindo geradores de emergência se 
aplicável) 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

 

Recursos Hídricos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos sistemas arrefecimento  
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

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

Período de 
Exploração 

As evidências de 
cumprimento 

destas medidas 
deverão ser 
mantidas em 

arquivo e 
disponibilizadas 

sempre que 
solicitado pelas 

autoridades 
competentes. 

PCIP 

24. Manter em arquivo e disponibilizar, sempre que solicitado pelas 
autoridades competentes, os resultados das intervenções e análises 
efetuadas de acordo com os procedimentos previstos nos 
documentos acima indicados. 

Período de 
Exploração 

PCIP 

 

 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos Recursos Hídricos 

 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

25. Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual de água 
discriminando, quando possível, por utilizações (processo 
industrial, lavagens e consumo doméstico). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

26. Origem - captação: cumprir com o estabelecido nas 
Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos - Captações de 
Água Subterrânea e, se possível, registar o consumo mensal/anual 
de água discriminando, quando possível, por utilizações (processo 
industrial, lavagens e consumo doméstico). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

Rejeição em coletor 

Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor 

Código ponto de 
rejeição 

Tipo de Origem 
Autorização de rejeição em sistemas 

públicos/terceiros 
Data Entidade gestora Regime 

Ponto 1 Industrial Sim - 
SIMAS Oeiras e 

Amadora 
PCIP 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

27. Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga 
de águas residuais industriais. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

28. Registar os volumes anuais de efluente descarregado e das leituras 
do respetivo medidor de caudal. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

29. Registar os valores de concentração medidos (mg/l) e a respetiva 
carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo – kg/ano); 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

30. Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais 
tratadas, nos termos da autorização da entidade gestora do sistema 
de recolha e tratamento das águas residuais. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

31. Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga 
impostas à instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e 
tratamento das águas residuais, deverá ser incluída cópia dos 
documentos relevantes no RAA respetivo. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

 

 

Resíduos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

32. Sistematizar os quantitativos de resíduos/LER gerados no processo 
produtivo evidenciando a etapa onde são produzidos 

Período de 
Exploração RAA PCIP 

33. Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a 
disposição dos mesmos por tipologia de resíduo, com a 
identificação dos códigos LER e que as condições de 
armazenamento temporário garantem o armazenamento em 
segurança  

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

34. Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras 
Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

35. A operação de tratamento (valorização) de resíduos no processo 
produtivo deve dar cumprimento ao estabelecido no título de 
exploração emitido no âmbito do Sistema da Industria Responsável 
(SIR), nos termos do disposto no art.º 42º do Decreto-Lei n.º 
178/2006, na sua atual redação, constituindo condição suficiente 
para o exercício da atividade industrial (cf. Anexo 7). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de 
Exploração 

RAA  PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA  PCIP 

 

 

 

 
DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 

Medidas/Condições gerais a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação 

da instalação 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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  PCIP 

38. Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de 
desativação para aprovação 

Aquando da 
conclusão da 

desativação de 
acordo com o 

plano previamente 
aprovado 

Relatório final de 
conclusão 

PCIP 
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OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade Regime 

39. Relatório Ambiental Anual 
(RAA) 

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb 

Até 30 de abril de cada ano 

 
APA PCIP 

40. Relatório de base (reavaliação) 

Formato digital até 10 MB ou 
através de Plataforma online de 
transferência de ficheiros para o 

email: ippc@apambiente.pt 

Sempre que aplicável  APA PCIP 

41. Registo Europeu de 
Emissões e Transferências 
de Poluentes (PRTR) 

SILiAmb Em data a definir APA PRTR 

42. Mapa Integrado de Registo 
de Resíduos - MIRR 

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

APA Todos 

43. Plano de Desativação total ou 
parcial 

Formato digital ou 
qualquer via disponível que 

se mostre eficiente 

Aquando da 
previsão de cessação 

definitiva total ou 
parcial das 

atividades - com 6 
meses de 

antecedência 

Plano de 
desativação  PCIP 

44. Relatório Final de Conclusão do 
Plano de Desativação total ou 
parcial 

Formato digital ou qualquer 
via disponível que se mostre 

eficiente 

Aquando da conclusão 
da desativação de 

acordo com o plano 
previamente aprovado 

Relatório final de 
conclusão 

PCIP 

45. Comunicação de 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 e 
envio de um relatório no prazo 

máximo de 15 dias  

APA, EC PCIP 

46. Comunicação de 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 e 
envio de um relatório no prazo 

máximo de 15 dias  

APA, EC e 
IGAMAOT 

PCIP 

47. Autocontrolo das emissões 
para o ar (pontual) 

Formato digital para o e-mail 
autocontrolo.ar@apambient
e. pt /Plataforma eletrónica 
única de comunicação de 
dados 

Até ao máximo de 45 dias 
seguidos contados a partir da 
data de realização da 
monitorização pontual 

APA REAR 

48. Autocontrolo das emissões 
para o ar (contínuo) 

Formato digital para o e-mail 
autocontrolo.ar@apambient
e. pt /Plataforma eletrónica 
única de comunicação de 
dados 

Mensal, até ao final do mês 
seguinte a que a monitorização 
em contínuo se refere 

APA. REAR 
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Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo 1  Sistematização MTD BREF GLASS PCIP 

Anexo 2 Sistematização MTD outros BREF aplicáveis à instalação  

Anexo 3 TURH (rega+processo industrial) – A010785.2018.RH5A RH 

Anexo 4 TURH AC1 – A007293.2019.RH5A  

Anexo 5 TURH AC2 – A007946.2019.RH5A  

Anexo 6 TEGEE 177.05 III CELE 

Anexo 7 Lista de LER – valorização material PCIP 
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Processo n.º: 450.10.02.02.005641.2019.RH5A

Utilização n.º: A007293.2019.RH5A

Início: 2019/05/07

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00031974

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500041393

Nome/Denominação Social* BA Vidro, SA

Idioma Português

Morada* Avenida Vasco da Gama 8001

Localidade* AVINTES

Código Postal 4434-508

Concelho* Vila Nova de Gaia

Telefones 932256000

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo AC1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela BA Glass - Venda Nova

Nut III - Concelho - Freguesia Grande Lisboa / Amadora / Venda Nova

Longitude -9.220803

Latitude 38.752759

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ1124 :: Ribeira de Alcântara

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTO01RH5_C2 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO TEJO

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 150.0
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Diâmetro máximo (mm) 240.0

Profundidade do sistema de extração (m) 120.0

Nº ralos 3

Localização dos ralos (m) 53-76; 94-112; 134-140

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 150.0

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) 4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.000

Volume máximo anual (m3) 34450.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Nº horas/dia em extração 20

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de vidro de embalagem

CAE Principal 23131 : Fabricação de vidro de embalagem

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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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.
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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.

Outras Condições

1ª A captação será explorada em harmonia com o relatório da peritagem técnica aprovado pela entidade licenciadora.

2ª De acordo com o relatório da peritagem não deverá ser ultrapassado o caudal de exploração de 7 m3/h ou seja 1,94 l/s.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial, no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

4ª O titular obriga-se a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 15 dias, sobre qualquer situação de avaria do contador,
reportando as respetivas leituras no caso de troca do contador.

5ª Na impossibilidade de registo por avaria ou inexistência temporária do contador, não é permitida a extração de água.

6ª Caso se verifique conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m,
a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo
do utilizador.

7ª 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.

8ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a
cessação da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no do
art. 46º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. A cessação, bem como a interrupção prolongada da exploração de Águas
Subterrâneas, deverá de igual modo ser comunicada a este Serviço.

9ª Qualquer alteração às condições referidas neste documento deverá ser previamente submetida à consideração deste Serviço.

10ª Caso se revele necessário, os parâmetros de exploração da captação poderão vir a ser objeto de reavaliação, designadamente nos
casos em que se verifique o abaixamento consistente (por mais de 6 meses consecutivos) dos níveis piezométricos da captação.

11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 3000 (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.
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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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Processo n.º: 450.10.02.02.005642.2019.RH5A

Utilização n.º: A007946.2019.RH5A

Início: 2019/05/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00031974

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500041393

Nome/Denominação Social* BA Vidro, SA

Idioma Português

Morada* Avenida Vasco da Gama 8001

Localidade* AVINTES

Código Postal 4434-508

Concelho* Vila Nova de Gaia

Telefones 932256000

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo AC2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela BA Glass - Venda Nova

Nut III - Concelho - Freguesia Grande Lisboa / Amadora / Venda Nova

Longitude -9.218826

Latitude 38.753911

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ1124 :: Ribeira de Alcântara

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTO01RH5_C2 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO TEJO

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 150.0
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Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 100.0

Nº ralos 2

Localização dos ralos (m) 52-74; 120-136

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.690

Volume máximo anual (m3) 3500.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

300

Nº horas/dia em extração 12

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de vidro de embalagem

CAE Principal 23131 : Fabricação de vidro de embalagem

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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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.
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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.

Outras Condições

1ª A captação será explorada em harmonia com o relatório da peritagem técnica aprovado por entidade licenciadora.

2ª De acordo com o relatório da peritagem técnica não deverá ser ultrapassado o caudal de exploração de 2,50 m3/h ou seja 0,69 l/s.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial, no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

4ª O titular obriga-se a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 15 dias, sobre qualquer situação de avaria do contador,
reportando as respetivas leituras no caso de troca do contador.

5ª Na impossibilidade de registo por avaria ou inexistência temporária do contador, não é permitida a extração de água.

6ª Caso se verifique conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m,
a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo
do utilizador.

7ª Caso se confirme interferência entre captações, o titular deverá proceder à selagem da perfuração, de modo a restituir o terreno à
situação inicial, conforme os procedimentos da condição específica nº. 10.

8ª 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.

9ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a
cessação da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no do
art. 46º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. A cessação, bem como a interrupção prolongada da exploração de Águas
Subterrâneas, deverá de igual modo ser comunicada a este Serviço.

10ª Qualquer alteração às condições referidas neste documento deverá ser previamente submetida à consideração deste Serviço.

11ª Caso se revele necessário, os parâmetros de exploração da captação poderão vir a ser objeto de reavaliação, designadamente nos
casos em que se verifique o abaixamento consistente (por mais de 6 meses consecutivos) dos níveis piezométricos da captação.

12ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 300 (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.
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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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Processo n.º: 450.10.02.02.009087.2018.RH5A

Utilização n.º: A010785.2018.RH5A

Início: 2018/07/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00031974

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500041393

Nome/Denominação Social* BA Vidro, SA

Idioma Português

Morada* Avenida Vasco da Gama 8001

Localidade* AVINTES

Código Postal 4434-508

Concelho* Vila Nova de Gaia

Telefones 932256000

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação BA Glass - Venda Nova

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela BA Glass - Venda Nova

Nut III - Concelho - Freguesia Grande Lisboa / Amadora / Venda Nova

Longitude -9.22297

Latitude 38.75334

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 320.0

Diâmetro máximo (mm) 311.0

Profundidade do sistema de extração (m) 150.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 20.0

Nº ralos 11

Localização dos ralos (m) 84-90, 126-132, 144-150, 168-174, 180 -186, 204-210, 228-234, 246-252, 264-270,
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276-282, 294-300

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 309.0

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) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.110

Volume máximo anual (m3) 3720.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

350

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 0.1000

Área atual a regar (ha) 0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Outra

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Aspersão

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de vidro de embalagem

CAE Principal 23131 : Fabricação de vidro de embalagem

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.
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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.

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 _CP002426.2017.RH5A.

2ª A captação será explorada em harmonia com Relatório Técnico de Sondagens aprovado pela entidade licenciadora.

3ª De acordo com o Relatório técnico de Sondagem não deverá ser ultrapassado o caudal de exploração de 0,40 m3/h ou seja 0,11
l/s.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial e Rega, no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª O titular obriga-se a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 15 dias, sobre qualquer situação de avaria do contador,
reportando as respetivas leituras no caso de troca do contador.

6ª Na impossibilidade de registo por avaria ou inexistência temporária do contador, não é permitida a extração de água.

7ª Caso se verifique conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m,
a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo
do utilizador.

8ª 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.

9ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a
cessação da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no do
art. 46º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. A cessação, bem como a interrupção prolongada da exploração de Águas
Subterrâneas, deverá de igual modo ser comunicada a este Serviço.

10ª Qualquer alteração às condições referidas neste documento deverá ser previamente submetida à consideração deste Serviço.

11ª Caso se revele necessário, os parâmetros de exploração da captação poderão vir a ser objeto de reavaliação, designadamente nos
casos em que se verifique o abaixamento consistente (por mais de 6 meses consecutivos) dos níveis piezométricos da captação.

12ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 350 (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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Código LER Designação

101112 Resíduos de vidro, não abrangidos em 101111

150107 Embalagens de vidro

170202 vidro

191205 vidro

200102 vidro

(1) A autorização no TUA para valorização 

material na instalação apenas tem validade 

até ao momento em que os resíduos e 

códigos LER identificados sejam integrados 

no título de exploração emitido no âmbito 

do SIR, momento a partir do qual este este 

anexo deixará de ser necessário.

Resíduos de proveniência externa destinados a valorização material (1)


