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 licença ambiental 
 

LA nº 314/1.0/2017 
 

 

 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais aplicável à 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é concedida a Licença Ambiental 

ao Operador 

Grestejo – Indústrias Cerâmicas, SA 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 504 972 880, para a 

instalação 

Grestejo – Indústrias Cerâmicas, SA 

sita em Zona Industrial das Mós - Torres Novas, freguesia de Santa Maria e concelho de 

Torres Novas, para o exercício da atividade de 

 

fabricação de pavimento e revestimento, 

 

incluída na categoria 3.5 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 

Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, e classificada com a 

CAERev.3 n.º 23312 (Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica), de 

acordo com as condições fixadas no presente documento. 

 

Esta licença substitui a Licença Ambiental n.º 314/2009, emitida em 16 de julho de 

2009. 

 

A presente licença é válida até 20 de julho de 2024. 

 

 

Amadora, 20 de julho de 2017 

 

 
 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

 

Nuno Lacasta 
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1 – Condições Gerais 

Esta licença ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei (DL) n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao regime de 
emissões industriais (REI) aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP), para 
efeitos de renovação da LA n.º 314/2009, de 16 de julho de 2009, aplicando-se à totalidade da 
instalação.  

A atividade PCIP realizada na instalação deverá ser explorada e mantida de acordo com o 
projeto aprovado, as condições impostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de 29 de 
abril de 2009, e as condições estabelecidas nesta LA. 

Os relatórios periódicos a elaborar pelo Operador (vide ponto 6 da LA), nomeadamente o 
Relatório Ambiental Anual (RAA), constituem mecanismos de acompanhamento da LA. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade ou com parte dela pode ser realizada ou 
iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora - EC (IAPMEI, IP – Agência para a 
Competitividade e Inovação) e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
(APA). 

A presente LA reúne as obrigações que o Operador detém em matéria de ambiente e será 
integrada na licença ou autorização da atividade a emitir pela EC, não substituindo outras 
licenças emitidas pelas autoridades competentes, nomeadamente a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da área de localização da instalação. 

Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença, o operador 
deve atuar de acordo com o descrito no ponto 4 desta LA (Acidentes e Emergências). 

Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da 
poluição sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o Operador consulte 
regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento dos vários aspetos 
relacionados com este assunto. 

A descrição da atividade desenvolvida na instalação e o fluxograma do processo produtivo são 
apresentados no Anexo I. 

1.1 – Identificação e localização da instalação 

1.1.1 – Identificação da instalação 

 
Quadro 1 - Dados de identificação 

 

Operador Grestejo – Indústrias Cerâmicas, SA 

Instalação Grestejo – Indústrias Cerâmicas, SA. 

NIPC 504 972 880 

Morada 
Instalação 

Zona Industrial das Mós – Lote 49 
2350-483 TORRES NOVAS 

1.1.2 – Localização da instalação 

 
Quadro 2 - Características e localização geográfica 

 
Coordenadas do ponto médio da instalação (Datum WGS84 - graus 
decimais) 

Latitude: 39,46108976 
Longitude: -8,54501317 

Tipo de localização da instalação Zona industrial 

 
Área coberta 12010,50 

Área impermeabilizada não coberta 14136,50 

 
Área não impermeabilizada nem 
coberta 

10929 

 Área total 37076 

 

http://www.apambiente.pt/
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1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação 

 
Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na instalação 

 

Atividade 
Económica CAErev 3 

Designação 
CAErev. 3 

Categoria 
PCIP Capacidade Instalada 

Principal 

 

23312 

 

Fabricação de 
ladrilhos, mosaicos 

e placas de 
cerâmica 

3.5 
(Principal) 

Capacidade de produção instalada = 160 t/dia 

Volume total de forno = 888 m3 

Densidade máxima de carga enfornada = 501 kg/m3 

 

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos  

 
Quadro 4 - Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação 

 

Regime jurídico Identificação do 
documento Observações 

DL 151-B/2013, de 31 de outubro, que 
estabelece o regime jurídico da Avaliação 

de Impacte Ambiental 
DIA Favorável condicionada 

DL n.º 38/2013, de 15 de março, relativo 
ao regime de comércio de licenças de 

emissão (CELE) de gases com efeito de 
estufa 

Título de Emissão de 
Gases com Efeito de 

Estufa (TEGEE) 

N.º 192.04.III 

 

Atividade de fabrico de produtos 
cerâmicos por cozedura com uma 

capacidade de produção superior a 
75 t por dia do Anexo II do DL 

38/2013 

Integrado no Anexo III desta LA 

DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que 
estabelece o regime da utilização dos 

recursos hídricos 

Autorização de Utilização 
dos Recursos Hídricos – 

Captação de Água 
Subterrânea n.º 

ARHT/1459.09/T/A.CA.F. 

Integrada no Anexo IV desta LA 

DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, que 
estabelece o regime geral da gestão de 

resíduos (RGGR), alterado e republicado 
pelo DL n.º 71/2011, de 17 de junho,  

- 
Referências e especificações no 
texto da LA, designadamente na 
seção 2.3 

DL n.º 71/2008, de 15 de abril, que regula 
o Sistema de Gestão dos Consumos 

Intensivos de Energia (SGCIE), com as 
alterações introduzidas pela Lei 

n.º 7/2013, de 22 de janeiro, e pelo DL n.º 
68-A/2015, de 30 de abril 

- - 

DL n.º 127/2008, de 21 de julho, relativo 
às condições nacionais para cumprimento 
do Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18 

de janeiro, relativo à criação de um 
Registo Europeu de Emissões e 

Transferência de Poluentes e Resíduos 

Formulário PRTR 
Categoria 3g 

Submissão com periodicidade anual 

Portaria n.º 732-A/96, de 11 de dezembro, 
e alterações subsequentes, e Portaria n.º 

1152/97, de 12 de Novembro, e 
posteriores alterações designadamente o 

Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril 

- 

São utilizadas na atividade da 
instalação matérias-primas e/ou 
subsidiárias classificadas como 
perigosas para a saúde humana ou 
para o ambiente 

Regulamento (CE) n.º 2037/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Junho, relativo às substâncias que 
empobrecem a camada de ozono 

(Regulamento ODS) e Decreto-Lei n.º 

- - 
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152/2005, de 31 de Agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de 

Fevereiro 

A instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de outros diplomas da legislação 
ambiental, referenciados na LA nas áreas específicas de aplicação, bem como enquadramento 
em outros diplomas não referenciados na LA. 

Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, sempre 
que aplicável e necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente LA. 

1.4 – Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 7 anos, exceto se ocorrer, durante o seu 
prazo de vigência, alguma das situações previstas no Artigo 22.º do DL n.º 127/2013, de 30 de 
agosto (REI), na sua atual redação, que motive a sua caducidade. 

O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da 
atual LA, seguindo os procedimentos previstos no Artigo 21.º do REI em conjugação com o 
previsto nos artigos 12.º e 13.º do DL n.º 75/2015, de 11 de maio (Diploma LUA), ou outra 
legislação em vigor à data. 

2 – Condições Operacionais de Exploração 

A instalação deve ser operada de forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e 
medidas de minimização das emissões durante as fases de arranque e de paragem, bem como 
no que se refere às emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da 
instalação. 

A instalação é constituída por duas linhas de produção de pavimentos e acessórios em grés. 

O procedimento adotado para as operações de manutenção e limpeza dos equipamentos que 
integram o processo produtivo da atividade PCIP é desenvolvido por via seca.  

Os resíduos deverão ser armazenados nas zonas destinadas para esse efeito, de acordo com 
o definido no ponto 2.3.2 desta licença, devendo igualmente dar cumprimento às adequadas 
condições de armazenamento. 

O Operador deverá proceder à correta adoção dos mecanismos necessários à contenção de 
eventuais derrames de óleos ou combustíveis, garantindo o seu posterior encaminhamento 
adequado. Estas situações constituem situações de (potencial) emergência às quais se aplica 
o estipulado no ponto 4 (Acidentes e Emergências). A notificação deverá ainda incluir a 
identificação do produto derramado e o local da ocorrência, a respetiva quantidade e referir o 
encaminhamento dado. 

2.1 – Gestão de recursos e utilidades 

2.1.1 – Matérias-primas e/ou subsidiárias e produtos 

A matéria-prima principal consumida na atividade PCIP é a argila. Em complemento à argila é 
consumido basalto, para efeitos de alteração da tonalidade do produto, sendo reincorporadas 
nas diversas fases do processo as perdas geradas no processo produtivo que lhes deu origem, 
designadamente caco verde, caco seco, caco cozido, partículas e poeiras provenientes dos 
sistemas de despoeiramento e de operações de limpeza da unidade, que não assumem a 
natureza de resíduo. 

Em complemento, são ainda incorporados no processo produtivo, mediante a valorização 
material, resíduos não perigosos gerados na instalação, em concreto peças refratárias (ver 
ponto 2.3.1 da LA).  

Perdas do processo que não sejam reincorporadas no processo produtivo que lhes deu origem 
possuem enquadramento como resíduos, encontrando-se sujeitas às disposições do DL n.º 
178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho, 
sendo-lhes aplicável o equacionado no ponto 2.3 desta licença. 

Algumas das matérias subsidiárias utilizadas na instalação são classificadas como substâncias 
ou misturas perigosas para a saúde humana ou para o ambiente. Assim, na operação e gestão 
da atividade deverá o Operador tomar em consideração a necessidade de garantir que, em 
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matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de Dados de Segurança, as matérias subsidiárias 
perigosas utilizadas cumprem os requisitos definidos pela legislação aplicável nesta matéria, 
acautelando esses aspetos junto dos respetivos fornecedores, sempre que necessário. 

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas ou subsidiárias utilizadas 
que possa apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou 
para a água ou ao nível da tipologia de resíduos deverá ser comunicada à APA. 

2.1.2 – Águas de abastecimento 

2.1.2.1 Consumos e caracterização das captações 

A água consumida na instalação é proveniente da rede pública de abastecimento, destinada ao 
consumo humano (refeitório, instalações sanitárias, balneário), e de uma captação subterrânea 
(o furo AC1), destinadas à utilização no processo industrial. 

O consumo de água proveniente da rede pública, no ano de 2016, foi de 324 m3. 

O consumo de água proveniente da captação subterrânea (AC1) para o processo industrial, no 
ano de 2016, foi de 801 m3. 

2.1.2.2 – Controlo da captação 

A utilização dos recursos hídricos na captação de água subterrânea AC1 está autorizada de 
acordo com as condições expressas na Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - 
Captação de Água Subterrânea n.º ARHT/1459.09/T/A.CA.F incluída no Anexo IV desta LA.  

O Operador deve dar cumprimento às condições estabelecidas nas referidas autorizações.  

Caso se verifique alguma alteração ao regime de exploração da captação AC1 deverá ser 
comunicada à APA para aditamento.  

Deverão ser mantidos registos relativos aos consumos de água na instalação em conformidade 
com o mencionado no ponto 6.2 da LA (RAA/Águas de Abastecimento) e da autorização 
referida. 

2.1.3 – Energia 

No Quadro seguinte identificam-se os consumos energéticos registados na instalação e 
relaciona-se a utilização dada a cada fonte de energia. As capacidades de armazenamento 
existentes na instalação para cada combustível e o respetivo licenciamento encontram-se 
identificados neste mesmo quadro, sempre que seja aplicável.  

Quadro 5 - Consumos de Energia em 2016 

 
Energia/ 

combustível 
Consumo 

anual 
Capacidade de 

armazenamento 
Licenciamento de 

depósitos Destino/Utilização 

Energia elétrica 1633097 kWh 
(351,12 tep (1)) n.a. (2) n.a. (2) Equipamentos produtivos e 

instalações sociais 

Gás natural  952039 m3 
(861,70 tep (1)) n.a. - Fornos, secadores 

Gás propano    Queimador manual na fase 
de embalamento 

Gasóleo 15000 L 
(12,76 tep (1)) 4500 L (3) (4) Gerador de emergência, 

abastecimento de veículos 
(1) Tep (tonelada equivalente de petróleo). Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os 

fatores de conversão constantes do Despacho 17313/2008, publicado no D.R. n.º 122, II Série, de 2008.06.26; 
(2) n.a. – não aplicável; 
(3) Depósito superficial; 
(4) Instalação não sujeita a licenciamento, devendo cumprir com os regulamentos de segurança em vigor (Classe 

Classe B1 (4) do Anexo III do DL n.º 195/2008, de 6 de outubro). 
 

O consumo global de energia no ano 2016 foi de 1225,58 tep/ano, pelo que a instalação se 
encontra abrangida pelo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), 
embora isenta do cumprimento das obrigações previstas no n.º 1 do Artigo 4.º do DL 71/2008, 
de 15 de abril, na sua versão atualizada, por se encontrar enquadrada no ponto 2 do referido 
artigo. 

Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA, através da EC. 
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2.2 – Emissões  

O Operador deverá efetuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de retenção, 
drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de modo a permitir 
mantê-los a um nível de eficiência elevado, reduzindo ao tempo mínimo possível os respetivos 
períodos de indisponibilidade. 

O Operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado 
nesta licença e especificações constantes nos pontos seguintes.  

Todas as colheitas de amostras e as análises referentes ao controlo das emissões devem ser 
efetuadas, preferencialmente, por laboratórios acreditados. 

O Operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem 
e de monitorização. 

O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a 
monitorização reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos 
programas de calibração e de manutenção. 

2.2.1 – Emissões para o ar 

2.2.1.1 – Sistemas de tratamento 

Na instalação existem dois sistemas de tratamento de emissões para o ar, que são os 
seguintes: 

 Um filtro de mangas associado à fase de pré-preparação, com exaustão para o exterior 
e atualmente desativada; 

 Um filtro de mangas associado à preparação da pasta, com exaustão para o interior, 
com a reintrodução das partículas no processo produtivo.  

Sem prejuízo das disposições aplicáveis em matéria de construção e de exploração das 
instalações nem das normas sobre higiene e segurança no trabalho, deverá ser providenciado 
pelo Operador, caso seja técnica e economicamente viável, a captação das emissões do 
sistema de despoeiramento associado à preparação da pasta e a sua canalização para um 
sistema de exaustão que as encaminhe para o exterior através de chaminé com altura 
adequada (ver RAA/Sistemas de Tratamento das Emissões para o Ar). 

2.2.1.2 – Pontos de Emissão  

Existem atualmente na instalação 20 fontes de emissão pontual, cujas características se 
encontram descritas no Quadro seguinte: 

 

Quadro 6 - Caracterização das fontes de emissão pontual 

 

 
Código 

 
Equipamento  Unidades/atividades 

contribuintes 

Potência 
térmica 

instalada, em 
kWth 

(equipamentos 
de combustão) 

Regime de 
emissão 

Altura 
total (1) 

(m) 

Combustível 
consumido 

nos 
equipamento

s de 
combustão 

FF1  Forno 1  Cozedura 4000 Contínuo 21 (2) Gás Natural 

FF2 Secador (linha 
1) – Chaminé 1 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

00 Contínuo 12 (2)) 

Gás Natural 
 

FF3 Secador (linha 
1) – Chaminé 2 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

00 Contínuo 12 (2) 
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FF4 Secador (linha 
1) – Chaminé 3 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2))  

FF5 Secador (linha 
1) – Chaminé 4 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2)  

FF6 Secador (linha 
1) – Chaminé 5 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2))  

FF7 Secador (linha 
1) – Chaminé 6 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

1438 Contínuo 12 (2))  

FF8 Secador (linha 
1) – Chaminé 7 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

1988 Contínuo 12 (2)  

FF9 
Secador (linha 
1) – Chaminé 8 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

870 Contínuo 12 (2)  

FF10 
 

Secador (linha 
1) – Chaminé 9 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2)  

FF11 
Secador (linha 
1) – Chaminé 

10 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2)  

FF12 
Secador (linha 
1) – Chaminé 

11 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2)  

FF13 
Secador (linha 
1) – Chaminé 

12 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2)  

FF14 
Secador (linha 
1) – Chaminé 

13 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 12 (2)  

FF15 Forno 2 Cozedura 4100 Contínuo 21 (2) Gás natural 

FF16 Secador (linha 
2) – Chaminé 1 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 

 Contínuo 11 (2) Gás natural 
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fornos/queimador 
auxiliar a gás natural 

FF17 Secador (linha 
2) – Chaminé 2 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 11 (2)  

FF18 Secador (linha 
2) – Chaminé 3 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 11 (2)  

FF19 Secador (linha 
2) – Chaminé 4 

Secagem/ 
Ar quente proveniente 

da zona de 
arrefecimento dos 
fornos/queimador 

auxiliar a gás natural 

 Contínuo 11 (2)  

FF20 Pré-forno 1 
Gases de exaustão do 
forno 1 e queimador 
auxiliar a gás natural 

 Desativada   

FF21 
Forno 2 (zona 

de 
arrefecimento) 

Ar quente proveniente 
da zona de 

arrefecimento do forno 
 Esporádico   

FF22 

Forno 2 (zona 
de 

arrefecimento) - 
chaminé de 
emergência 

Ar quente proveniente 
da zona de 

arrefecimento do forno 
 Desativada   

FF23 Pré-preparação 
pasta Filtro mangas  Desativada   

(1) Altura da chaminé correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 
(2) Altura sujeita a confirmação ou alteração, conforme resultados de estudo de dimensionamento de chaminés. 

 

Existe na instalação um gerador de emergência, alimentado a gasóleo, com a potência 
instalada de 250 kVA, para fornecimento de energia elétrica em caso de falha na rede de 
abastecimento à instalação. 

Deverá ser apresentado um estudo de dimensionamento de todas as chaminés, incluindo a 
prevista para o sistema de despoeiramento atualmente com exaustão para o interior, elaborado 
na forma de cálculo justificativo, de acordo com as disposições legais do DL n.º 78/2004, de 3 
de abril, e da Portaria n.º 263/2005, de 17 de março. O mesmo terá de ser acompanhado de 
planta à escala adequada na qual estejam representados, identificados e cotados todos os 
obstáculos, num raio de 300m de cada chaminé. No que se refere ao cálculo das alturas Hp, o 
mesmo terá de ser efetuado com base nos caudais mássicos máximos passíveis de emissão, 
ou seja, os caudais de poluentes correspondentes a concentrações iguais às dos Valores 
Limite de Emissão aplicáveis e à capacidade de funcionamento nominal. O referido estudo 
deverá ser apresentado à APA, via EC, no prazo de 120 dias após a emissão da LA. 

As chaminés da instalação deverão dar cumprimento às normas relativas à construção de 
chaminés de acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do Artigo 32.º do DL n.º 78/2004, de 3 de 
abril.  

Relativamente às seções da chaminé onde se procede às amostragens, e às respetivas 
plataformas, os requisitos a cumprir são os constantes na Norma Portuguesa NP 2167 (2007), 
designadamente em relação aos do número mínimo de tomas de amostragem em função do 
diâmetro interno das respetivas condutas circulares. 

Em eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação desta Norma, e tendo por 
base proposta fundamentada do Operador, poderão ser aprovadas secções de amostragem 
alternativas, em aditamento a esta LA. Nesse sentido, se aplicável, deverá o Operador 
apresentar os fundamentos considerados relevantes e respetivos elementos técnicos 
complementares de análise. 
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2.2.1.3 – Emissões difusas  

Na instalação existem fontes de emissões difusas para o ar, nomeadamente no que diz 
respeito às operações de preparação da pasta, de carga e descarga de matéria-prima, de 
produto acabado nos respetivos parques de armazenamento, assim como do abastecimento de 
gasóleo e da utilização do queimador manual de gás propano (potência térmica nominal de 56 
kWt) para retração do plástico na fase de embalamento do produto final. Sempre que técnica e 
economicamente viável, deverá ser providenciada pelo Operador a captação destas emissões 
e a sua canalização para um sistema de exaustão que as possa encaminhar para o exterior 
através de chaminé com altura adequada (ver RAA/Emissões difusas). 

2.2.1.4 – Monitorização 

O autocontrolo da emissão de poluentes deverá ser efetuado de acordo com o especificado 
nos Quadros 7, 8, 9 e 10 desta licença e demais condições estabelecidas neste ponto da 
licença, não devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os valores limite de emissão 
(VLE).  

A monitorização deve ser realizada nas condições de funcionamento normal da instalação e 
representativa dessas condições, com indicação no relatório de caracterização do nível de 
atividade no período em causa.  

As campanhas de monitorização às fontes de emissão pontual FF2-FF14 e FF16-FF19, 
associadas aos secadores, deverão ser realizadas na situação do normal funcionamento das 
fontes e os relatórios deverão conter informação sobre os diferentes contributos de calor que 
se encontram a alimentar o secador no período de amostragem. 

 

Quadro 7 - Condições de monitorização da fonte FF1 (Forno 1 a gás natural) 
 

Parâmetro VLE (1) 
(mg/Nm3) 

Frequência da 
monitorização 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 (2) 2 vezes por ano (5, 6) 
Partículas 5 (3) 2 vezes por ano (5, 6) 
Óxidos de Azoto (NOx), expressos em NO2 250 (2) 2 vezes por ano (5, 6) 
Compostos inorgânicos fluorados, expressos em F- 5 (3) 2 vezes por ano (5, 6) 
Compostos inorgânicos clorados, expressos em Cl-  30 (2) 2 vezes por ano (5, 6) 
Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em carbono 
total 200 (4) 2 vezes por ano (5, 6) 

(1) Os VLE referem-se às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco, 
com correção para o teor de Oxigénio (O2) de referência (18 %). 

(2) Valor limite de emissão definido com base no limite superior da gama de VEA estabelecidos no BREF CER – 
MTD genéricas. 

(3) Valor limite de emissão definido com base no limite superior da gama de VEA estabelecidos no BREF CER – 
MTD subsetor. 

(4) Valor limite de emissão definido com base no n.º 1 do Artigo 2.º da Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. 
(5) A monitorização deverá ser efetuada duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses entre as 

medições. A próxima monitorização deverá ser realizada no ano de reinício do equipamento. 
(6) Ao final da primeira campanha (duas medições nos 12 meses anteriores, com um intervalo mínimo de 2 

meses entre as medições, e cumprindo o VLE) poderá passar a ser monitorizado uma vez de três em três 
anos desde que se cumpram cumulativamente as seguintes condições: 
- O caudal mássico seja consistentemente inferior ao caudal mássico mínimo, tal como definido na Portaria n.º 
80/2006, de 23 de janeiro; 
- Os resultados das medições realizadas serem apresentados conforme o estipulado no Anexo II do Decreto-
Lei n.º 78/2004, de 3 de abril; 
- Os resultados terem sido comunicados à autoridade competente, nos termos do Artigo 23.º do DL 78/2004; 
- Manter inalteradas as condições de funcionamento da fonte. 

 
Quadro 8 - Condições de monitorização da fonte FF15 (Forno 2 a gás natural) 

 

Parâmetro VLE (1) 
(mg/Nm3) 

Frequência da 
monitorização 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 (2) Uma vez de três em três 
anos (5) 

Partículas 5 (3) Uma vez de três em três 
anos (5) 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
314 1 0 2017 

 

Página 12 de 36 

Óxidos de Azoto (NOx), expressos em NO2 250 (2) Uma vez de três em três 
anos (5) 

Compostos inorgânicos fluorados, expressos em F- 5 (3) Uma vez de três em três 
anos (5) 

Compostos inorgânicos clorados, expressos em Cl-  30 (2) Uma vez de três em três 
anos (5) 

Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em carbono 
total 200 (4) Uma vez de três em três 

anos (5) 
(1) Os VLE referem-se às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco, 

com correção para o teor de Oxigénio (O2) de referência (18 %). 
(2) Valor limite de emissão definido com base no limite superior da gama de VEA estabelecidos no BREF CER - 

MTD genéricas. 
(3) Valor limite de emissão definido com base no limite superior da gama de VEA estabelecidos no BREF CER – 

MTD subsetor 
(4) Valor limite de emissão definido com base no n.º 1 do Artigo 2.º da Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. 
(5) Mantendo-se inalteradas as condições de funcionamento e tendo por referência a monitorização trienal 

realizada em 2017, a próxima monitorização deverá ocorrer até ao final de 2020. 
 

Quadro 9 - Condições de monitorização das fontes FF2 a FF14 (Secador - linha 1) 

 

Parâmetro VLE (1) 
(mg/Nm3) 

Frequência da 
monitorização 

Partículas 20 (2) 
 

Uma vez de três em três anos 
(4) 

Óxidos de Azoto (NOx), expressos em NO2 500 (3) 
Uma vez de três em três anos 

(4) 
Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em carbono 
total 200 (3) 

Uma vez de três em três anos 
(4) 

(1) Os VLE referem-se às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco, 
devendo ser comparados com as concentrações normalizadas, sem correção do teor de Oxigénio (O2). 

(2) Valor limite de emissão definido com base no limite superior da gama de VEA estabelecidos no BREF CER - 
MTD genéricas. 

(3) Valor limite de emissão definido com base no n.º 1 do Artigo 2.º da Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. 
(4) Mantendo-se inalteradas as condições de funcionamento e tendo por referência a monitorização trienal 

realizada em 2017, a próxima monitorização deverá ocorrer até ao final de 2020. 
 
 
 

Quadro 10 - Condições de monitorização das fontes FF16 a FF19 (Secador – linha 2) 
 

Parâmetro VLE (1) 
(mg/Nm3) 

Frequência da 
monitorização 

Partículas 20 (2) 
 

Uma vez de três em três anos 
(4) 

Óxidos de Azoto (NOx), expressos em NO2 500 (3) Uma vez de três em três anos 
(4) 

Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em carbono 
total 200 (3) 

Uma vez de três em três anos 
(4) 

(1) Os VLE referem-se às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco, 
devendo ser comparados com as concentrações normalizadas, sem correção do teor de Oxigénio (O2). 

(2) Valor limite de emissão definido com base no limite superior da gama de VEA estabelecidos no BREF CER - 
MTD genéricas. 

(3) Valor limite de emissão definido com base no n.º 1 do Artigo 2.º da Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. 
(4) Mantendo-se inalteradas as condições de funcionamento e tendo por referência a monitorização trienal 

realizada em 2017, a próxima monitorização deverá ocorrer até ao final de 2020. 
 

Para o regime de monitorização pontual e relativamente ao cumprimento dos VLE consideram-
se cumpridos se nenhum dos resultados das medições efetuadas ultrapassar o VLE respetivo, 
conforme o disposto no n.º 2 do Artigo 24.º do DL n.º 78/2004, de 3 de abril. 

No caso de fontes com monitorização trienal (1 vez de 3 em 3 anos) para os poluentes, a 
ultrapassagem dos limiares mássicos mínimos, que serviram de base para a definição das 
condições de monitorização e estabelecidos na legislação aplicável, conduzirá à necessidade 
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de o Operador passar a efetuar a monitorização duas vezes por ano, providenciando as 
diligências necessárias para adequar a sua frequência de monitorização de acordo com o 
previsto no Artigo 19.º do DL n.º 78/2004, de 3 de abril. Simultaneamente, deverá informar a 
APA e a CCDR da sua área de jurisdição acerca das alterações que originaram o ultrapassar 
dos referidos limiares mássicos e da alteração ao plano de monitorização. 

No que respeita à fonte de emissão pontual FF21 está dispensada a monitorização, ao abrigo 
do ponto n.º 1 do Artigo 21º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, ficando o operador 
obrigado a possuir o registo actualizado do número de horas de funcionamento e consumo de 
combustível anual do equipamento associado à fonte em apreço, nos termos do ponto n.º 4 do 
referido artigo.  

Qualquer alteração do funcionamento da atividade que venha a conduzir ao aumento do 
período de funcionamento desta fonte para um regime de funcionamento superior a 25 
dias/ano e 500 horas/ano, conduzirá à necessidade do operador passar a efetuar 
monitorização na fonte de emissão pontual FF21, a qual será estabelecida em aditamento à 
LA. Simultaneamente essa alteração de funcionamento deverá ser comunicada à APA.  

De acordo com o previsto no artigo 23º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, a 
comunicação dos resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR, logo que 
disponíveis, até um máximo de 60 dias após a sua realização e de acordo com o estipulado no 
ponto 1 do Anexo II desta LA. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de 
imediato adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma 
nova avaliação da conformidade (nova monitorização). Deve ainda ser cumprido o estipulado 
no ponto 4 (Acidentes e Emergências). 

No que se refere aos equipamentos de monitorização das emissões para a atmosfera, os 
mesmos deverão ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, de 
acordo com o disposto no Artigo 28.º do DL n.º 78/2004, de 3 de abril.  

Sempre que possível, o Operador deve utilizar métodos de monitorização cujo limite de 
deteção seja, no máximo, de 10% dos VLE estabelecidos nos Quadros X e Y desta licença (ver 
RAA/Monitorização das emissões para o ar). 

Na determinação de parâmetros e poluentes atmosféricos emitidos por fontes pontuais, a 
medição, a recolha e a análise das emissões deverão ser efetuadas recorrendo a normas 
europeias (CEN) ou nacionais, sempre que disponíveis. 

Uma cópia das fichas técnicas atualizadas da realização das operações de 
verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a 
rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições, deverá ser integrada no RAA. 

Deverá ainda ser dado cumprimento às disposições constantes no n.º 4 do Artigo 23.º (efetuar, 
pelo menos de três em três anos, uma monitorização pontual por uma entidade externa 
acreditada) e no n.º 3 do Artigo 29.º (velocidade de saída dos gases em regime de 
funcionamento normal da instalação e sempre que tecnicamente viável) do DL n.º 78/2004, de 
3 de abril. 

2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

2.2.2.1 – Sistemas de drenagem  

Na instalação são geradas águas residuais domésticas e industriais, as quais são 
encaminhadas, através das respetivas redes de drenagem, para tratamento ou sistema de 
retenção. 

As águas residuais industriais consistiam em águas pluviais potencialmente contaminadas com 
hidrocarbonetos provenientes da zona do posto de abastecimento de gasóleo, sendo 
encaminhadas para a linha de tratamento LT1, constituída por um separador de 
hidrocarbonetos, atualmente desativado e tamponado.  

As águas pluviais provenientes de escorrências da precipitação na zona de matérias-primas, 
nas áreas cobertas e na área de circulação de veículos são recolhidas em redes separadas, 
sendo descarregadas no coletor municipal de pluviais, seguido de descarga em linha de água. 
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As águas residuais domésticas, provenientes das instalações sociais, têm origem nas 
instalações sanitárias, balneários e refeitório são recolhidas em rede de drenagem e 
descarregadas no coletor municipal, em ED1. 

O Operador deverá proceder à limpeza e manutenção adequadas do sistema de drenagem de 
águas pluviais. 

2.2.2.2 – Sistemas de tratamento  

As águas residuais domésticas não são sujeitas a tratamento na instalação. 

As águas pluviais potencialmente contaminadas com hidrocarbonetos eram encaminhadas ao 
separador de hidrocarbonetos compacto (LT1), atualmente desativado e tamponado. 

No seguimento da reformulação da rede de drenagem de águas pluviais, foram instalados e 
dimensionados os seguintes sistemas de tratamento: 

 Decantador equipado eventualmente com um descarregador de tempestade (LT2), na 
rede de drenagem à qual afluem as águas pluviais provenientes das coberturas; 

 Decantador gravítico de sólidos e um separador de hidrocarbonetos equipado com 
obturador (LT3), na rede de drenagem à qual afluem as águas pluviais provenientes 
das vias de circulação e área de armazenagem do produto acabado; 

 Bacia de retenção e regularização de caudal e um separador de sólidos (LT4), na rede 
de drenagem à qual afluem as águas pluviais provenientes da área de circulação de 
trabalho. 

O operador deverá ainda estabelecer um plano de limpeza das caixas de visita de águas 
pluviais e dos decantadores de sólidos.  

2.2.2.3 – Pontos de Emissão  

Os pontos de emissão de águas residuais existentes na instalação encontram-se identificadas 
no Quadro seguinte: 

 

Quadro 11 - Pontos de emissão de águas residuais e pluviais 
 

Ponto de 
emissão 

Coordenadas 
(Datum WGS84 - graus 

decimais) 
Tipo de 
efluente 

Origem do 
efluente Meio de descarga Regime de 

descarga 
Latitude Longitude 

ED1 39,46222455 -8,51059098 Doméstico 
 

Sanitários, 
Balneários, 
refeitório 

Coletor/ETAR Torres 
Novas Descontínuo 

ED2 39,87238322 
 

-7,71990557 
 

 
Pluvial 

Escorrências da 
precipitação zona 
de matérias-
primas, nas áreas 
cobertas e na área 
de circulação de 
veículos 

Coletor, seguindo 
para linha de água Descontínuo 

 
 

As descargas de águas residuais domésticas, industriais e pluviais no coletor municipal, que se 
encontra sob gestão da Águas do Ribatejo, para tratamento final na Estação de Tratamento de 
Águas Residuais de Torres Novas, encontram-se autorizadas pela Entidade Gestora, conforme 
documentos constantes no processo. 

Qualquer alteração a introduzir na rede de drenagem de águas residuais domésticas ou 
industriais deverá ser previamente comunicada à Entidade Gestora, dando conhecimento à 
APA, no sentido de proceder, caso necessário, ao aditamento desta licença. 

2.2.2.4 – Monitorização  

O autocontrolo das águas residuais industriais deve ser efetuado de acordo com o definido nas 
autorizações da Entidade Gestora. 
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Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de 
imediato adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma 
nova avaliação da conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 (Acidentes 
e Emergências). 

2.2.3 – Ruído  

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade da instalação deve ser efetuada tendo em 
atenção a necessidade de controlar o ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de 
exposição máxima e de incomodidade, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído 
(RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 
agosto. 

Regra geral, as medições de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram reclamações ou 
alterações na instalação ou na sua envolvente, que possam ter implicações ao nível do ruído, 
de forma a verificar o cumprimento do critério de exposição máxima (valores limite de 
exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com o previsto nos artigos 11.º e 13.º do 
RGR. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão ser integrados no RAA. 

No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas 
no n.º 2 do artigo 13.º do RGR, e de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele 
artigo, deverá o operador tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do mesmo artigo. 
Caso seja necessária a implementação de medidas de minimização, deverá posteriormente ser 
efetuada nova caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de 
incomodidade e de exposição máxima. 

Caso se verifique impossibilidade de cessar o funcionamento da instalação para a medição dos 
níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com disposto no n.º 6 do artigo 
13.º, do RGR. 

No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões 
sonoras de equipamento para utilização no exterior. 

As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir 
os procedimentos constantes no Anexo I do RGR e no “Guia Prático para Medições de Ruído 
Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, 
emitido pela APA em outubro de 2011 (disponível em www.apambiente.pt ), bem como as 
diretrizes do IPAC – Instituto Português de Acreditação, I.P., que fazem parte do documento 
“Requisitos Específicos de Acreditação – Laboratórios de Ensaios de Acústica e Vibrações”, 
OEC013, de 2014.05.08, disponível em www.ipac.pt . 

2.3 – Resíduos e Monitorização 

2.3.1 – Operações de Gestão de Resíduos 

Deverá ser cumprida a ordem de prioridades estabelecida no Regime Geral de Gestão de 
Resíduos (RGGR) no que se refere às opções de prevenção e gestão de resíduos. 

As situações em que se procede à valorização material de resíduos não perigosos na 
instalação, respetivamente: a incorporação no processo produtivo (operação classificada com o 
código R5 – reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas, de acordo com o Anexo II 
do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo DL n.º 73/2011, de 17 de 
junho, que estabelece o RGGR), inerente à atividade de fabrico de pavimento e revestimento e 
em condições de normal funcionamento desta atividade, e a utilização de cacos cozidos e de 
material refratário na reparação e regularização de caminhos (classificada com o código R10 – 
Tratamento do solo para benefício agrícola ou melhoramento ambiental, de acordo com o 
Anexo II do RGGR) são identificadas no Quadro seguinte: 

 
Quadro 12 - Resíduos destinados a valorização 

 

Código LER 
Designação segundo 
a Lista Europeia de 
Resíduos (LER) (1) 

Destino/utilização 
Enquadramento/Licenciamento 

RGGR 
 

16 11 06 Revestimentos de Processo produtivo Abrangido; isenta de 

http://www.apambiente.pt/
http://www.ipac.pt/
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fornos e refratários 
provenientes de 
processos não 

metalúrgicos não 
abrangidos em 16 11 

05* 

licenciamento ao abrigo da 
alínea e), n.º 4, Artigo 23.º 

10 12 08 

Resíduos do fabrico de 
peças cerâmicas, 

tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de 

construção (após o 
processo térmico) 

(caco cozido) 

Reparação e 
regularização de 

caminhos na 
instalação 

Abrangido; isenta de 
licenciamento ao abrigo da 
alínea e), n.º 4, Art.º 23.º 

16 11 06 

Revestimentos de 
fornos e refratários 

provenientes de 
processos não 

metalúrgicos não 
abrangidos em 

16 11 05 

Reparação e 
regularização de 

caminhos na 
instalação 

Abrangido; isenta de 
licenciamento ao abrigo da 
alínea e), n.º 4, Art.º 23.º 

(1) Decisão 2014/955/UE da Comissão, de 18 de dezembro de 2014. 
 

Apesar destas operações de gestão de resíduos se encontrarem isentas de licenciamento, o 
Operador deverá acautelar, se aplicável, a comunicação nos mapas integrados de registo de 
resíduos (MIRR) dos resíduos valorizados nas OGR identificadas (ver ponto 2.3.4 desta LA). 

As operações de gestão de resíduos (OGR) são realizadas sob a direção de um responsável 
técnico, o qual deve deter as habilitações profissionais adequadas para o efeito, nos termos do 
n.º 5 do Artigo 20.º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo DL 
73/2011, de 17 de junho. A alteração do técnico responsável pelas OGR deverá ser 
comunicada à APA. 

2.3.2 – Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos rececionados e produzidos na instalação, e que 
aguardam encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais 
destinados a esse efeito (parques/zonas de armazenamento de resíduos identificados no 
Quadro respetivo), operados de forma a impedir a ocorrência de qualquer derrame ou fuga, 
evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou da água, apresentando piso 
impermeabilizado bem como, em função do mais adequado em cada caso específico, serem 
cobertos, equipados com bacia de retenção e/ou com rede de drenagem com encaminhamento 
adequado.  

Neste armazenamento temporário devem igualmente ser respeitadas as condições de 
segurança relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos, de forma a não 
provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana, designadamente por meio 
de incêndio ou explosão.  

Deverá ser estabelecida adequada manutenção dos parques de armazenamento para garantir 
o bom estado de conservação. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de 
elevada resistência, ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, big-
bags. Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e 
capacidade de contenção das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas 
associados ao empilhamento desadequado dessas embalagens, salientando-se que se forem 
criadas pilhas de embalagens estas deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação 
entre si e em relação às paredes da área de armazenamento. Deverá ser também assegurada 
a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento temporário de resíduos, 
devendo o acondicionamento de resíduos permitir, em qualquer altura, a deteção de derrames 
ou fugas. 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a 
respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER (Decisão 
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2014/955/UE1 da Comissão, de 18 de dezembro de 2014), as suas características físicas e 
químicas, bem como as características que lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de 
armazenamento deverão permitir a fácil identificação dos resíduos acondicionados, mediante 
rótulo indelével onde conste a identificação dos resíduos em causa de acordo com os códigos 
LER, o local de produção e, sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de quantidade, 
das características que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de perigosidade 
associada. 

A instalação dispõe de 9 parques de armazenamento temporário para os resíduos produzidos, 
cujas principais características e tipo de resíduos armazenados se encontram sistematizados 
no Quadro seguinte: 

Quadro 13 - Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 
 

Código 
Área (m2) 

Vedado 
Sistemas 

de 
drenagem 

Bacia de 
retenção 

Resíduos 
armazenados Total Coberta Impermeabilizada 

PA1 2100 0 0 N N N 

LER 10 12 08 
(Resíduos do 

fabrico de peças 
cerâmicas após 

processo térmico – 
caco cozido) 
LER 16 11 06 

(Revestimentos de 
fornos e refratários 

provenientes de 
processos não 

metalúrgicos não 
abrangidos em 16 

11 05* 

PA2 8 8 8 S N N 

LER 20 01 01 
(Papel e cartão) 
LER 20 01 39 

(Plásticos) 

PA3 10 0 10 N N  
N 

LER 20 01 38 
(Madeira) 

PA4  6 6 6 N N N 

LER 20 01 21* 
(Lâmpadas 

fluorescentes e 
outros resíduos 

contendo mercúrio) 
LER 15 02 02* 
(Absorventes, 

materiais filtrantes 
(incluindo filtros de 

óleo sem outras 
especificações), 

panos de limpeza e 
vestuário de 

proteção, 
contaminados por 

substâncias 
perigosas 

LER  
07 02 99 (Resíduos 

sem outras 
especificações) 

PA5 3 3 3 N N S (3 m3) 

LER 13 02 05* 
(Óleos minerais não 

clorados de 
motores, 

transmissões e 
lubrificação) 

LER 13 02 08* 
(Outros óleos de 

                                                 

1 Altera a Decisão 2000/532/CE da Comissão, de 3 de maio de 2000, relativa à lista de resíduos em conformidade com 
a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, tornando-se obrigatória e 
diretamente aplicável pelos Estados-Membros a partir de 1 de junho de 2015. 
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Código 
Área (m2) 

Vedado 
Sistemas 

de 
drenagem 

Bacia de 
retenção 

Resíduos 
armazenados Total Coberta Impermeabilizada 

motores, 
transmissões e 

lubrificação) 

PA6 36,5 36,5 36,5 N N N 

LER 20 01 40 
(Metais) 

LER 19 12 02 
(Metais ferrosos) 

PA7 3 3 3 N N N 

LER 20 03 01 
(Mistura de resíduos 

urbanos e 
equiparados) 

PA8 99 99 0 N N N 

LER 20 01 40 
(Metais) 

LER 19 12 02 
(Metais ferrosos) 

PA9 7,5 7,5 7,5 N N N 

LER 15 02 02* 
(Absorventes, 

materiais filtrantes 
(incluindo filtros de 

óleo sem outras 
especificações), 

panos de limpeza e 
vestuário de 

proteção, 
contaminados por 

substâncias 
perigosas 

LER 20 01 40 
(Metais) 

LER 19 12 02 
(Metais ferrosos) 

 

No que respeita aos resíduos sólidos urbanos gerados na instalação, são depositados em 
contentores da entidade gestora do sistema. 

Caso da exploração da atividade sejam gerados resíduos cujo código LER não se enquadre 
nos resíduos armazenados nos parques de armazenamento atualmente existentes, deverá o 
Operador proceder à criação de novos parques de armazenamento de resíduos.  

O armazenamento de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano 
carece de licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto na alínea b) do n.º 
1 do Artigo 32.º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo DL n.º 
73/2011, de 17 de junho (ver ponto 6.2 da LA – RAA/Armazenamento temporário de resíduos). 

2.3.3 – Transporte 

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-
Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições 
estabelecidas na Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 
de maio, e que entrará em vigor um mês após a sua publicação. 

Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de 
resíduos criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de 
Resíduos – e-GAR), e disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – Sistema Integrado de 
Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).  

Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de 
26 de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o 
operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos aprovado 
pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda 
(INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o transporte 
nacional de resíduos. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas 
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 19-A/2014 de 7 de fevereiro. 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada 
em cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos, 
nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
junho, na sua atual redação, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março, na sua redação 
atualizada. 

2.3.4 – Controlo 

Em conformidade com o disposto no DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado 
pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho, deverá ser assegurado que os resíduos resultantes da 
instalação, incluindo os resíduos equiparados a urbanos das atividades administrativas, sejam 
encaminhados para operadores devidamente legalizados para o efeito, devendo ser 
privilegiadas as opções de reciclagem e outras formas de valorização e o princípio da 
autossuficiência e da proximidade a nível nacional.  

Deverá também o Operador proceder à separação dos resíduos na origem de forma a 
promover a sua valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 4 do Artigo 7.º do DL 
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho. 

O Operador deverá encontrar-se inscrito no SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente) e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas integrados de registo de 
resíduos (MIRR) produzidos e valorizados na instalação, até 31 de março do ano seguinte 
àquele a que se reportam os dados. 

3 – MTD Utilizadas e Medidas a Implementar  

3.1 – MTD implementadas 

O funcionamento da atividade prevê, de acordo com o projeto de licenciamento apresentado 
pelo operador, a utilização de várias das técnicas identificadas como Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD) no Documento de Referência no âmbito PCIP para aplicação sectorial, 
Reference Document on Best Available Techniques in Ceramic Manufacturing Industry – BREF 
CER, 30 de agosto de 2007 (JOC 202), disponível em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/, as quais 
se encontram identificadas no Quadro seguinte: 

Quadro 14 - MTD do BREF CER implementadas na instalação 
 

MTD – Melhor Técnica 
Disponível (itens do cap. 5 do 

BREF CER) 

MTD implementadas/aplicadas na instalação 

 

 5
.1

 M
T

D
 d

e 
ap

lic
aç

ão
 g

er
al

 

5.1.1 
Implementação de 
Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) (1) 

II – Formação, sensibilização, competência – parcialmente 
implementada 
V – Documentação – parcialmente implementada 
VIII – Preparação e resposta a emergência – implementada 
d) Verificar o desempenho e implementar medidas corretivas, 
prestando particular atenção a; 
I – Monitorização e medição – implementada 
II – Ações corretivas e preventivas – implementada 
III – Controlo dos registos – implementada 
e) Revisão pela Gestão 

5.1.2 Consumo 
de Energia 
 

 
 

 
a) Redução dos consumos de energia pela aplicação da 

combinação das seguintes técnicas 
I – Conceção do forno e secador, designadamente: 

 Controlo automático dos circuitos de secagem 
 Controlo automático da humidade e da temperatura no 

interior do secador 
 Isolamento térmico no forno, na secagem e nas condutas do 

sistema de recuperação de calor 
 Melhores revestimentos refratários dos fornos e dos vagões 
 Utilização de queimadores de alta velocidade 
 Controlo interativo informatizado do processo de cozedura e 

de secagem 
 A otimização da passagem entre o secador e o forno 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
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II – Recuperação de calor em excesso dos fornos em especial da 
zona de arrefecimento do forno para utilização no processo de 
secagem 
III - Substituição de combustível no processo de cozedura por 
combustíveis de baixas emissões  

 Utilização de gás natural no forno 
IV – Modificação nos corpos cerâmicos, designadamente: 

 Otimização do corpo cerâmico para obtenção de melhor rácio 
entre temperatura de cozedura e resistência mecânica à 
flexão em cozido 

 Redução da humidade no processo de conformação de 
forma a minimizar a energia necessária à secagem 

 

 

5.1.3 Emissões de 
partículas 

5.1.3.1 Redução da emissão difusa de partículas pela combinação 
das seguintes técnicas: 

a) Medidas para operações com elevadas emissões de poeiras, 
designadamente: 

 Redução das fugas de ar e dos pontos de derrame 
 Utilização de silos de armazenamento com 

indicadores de nível, sistema de corte de 
abastecimento e filtros de exaustão 

b) Medidas para áreas de armazenamento, nomeadamente: 
 Armazenamento (2) de matérias-primas em locais 

fechados 
 Humidificação dos locais de descarga nos locais de 

armazenamento 
5.1.3.2 Redução das emissões pontuais de poeiras resultantes da 
zona de preparação da pasta com utilização de sistema de 
despoeiramento (filtro de mangas). 

5.1.3.3 Redução das emissões de partículas resultantes da fase de 
secagem através da realização de operações de limpeza e 
manutenção (3) do secador para evitar a acumulação de poeiras. 

5.1.4 Compostos 
gasosos 

5.1.3.4 Emissões de poeiras resultantes dos processos de cozedura 
nos fornos 
b) Minimização da formação de poeiras causadas nas operações de 
carga do material a cozer no forno 
5.1.4.1 Medidas/técnicas primárias 
a) Reduzir as emissões de compostos gasosos (isto é, HF, HCl, SOx, 
COV, metais pesados) nos efluentes gasosos do forno através da 
utilização das seguintes medidas/técnicas primárias: 
I. Redução da entrada de percursores poluentes 
II. Otimização da curva de cozedura, designadamente através da: 

 Redução da velocidade de aquecimento no intervalo mais 
baixo (até 400 ºC) 

 Aumentar a velocidade de aquecimento no intervalo entre os 
400 ºC e a temperatura de cozedura. 

 Diminuição da temperatura de cozedura através da adição de 
fundentes à mistura de matérias-primas. 

 Ciclos de cozedura mais rápidos. 
 Controlar o teor de oxigénio no processo de cozedura. 

b) Manter as emissões de NOx nos efluentes gasosos dos fornos 
abaixo de 250 mg/m3 (média diária, expressos como NO2) em fornos 
com temperaturas de cozedura inferiores a 1300 ºC 

5.1.5 Águas 
residuais de 
processos 
(emissões e 
consumos) 

a) Reduzir consumo de água através da aplicação de medidas para 
otimização do processo (4) 

 

5.1.7 Perdas de 
processo 
sólidas/resíduos 
sólidos 

Reduzir as perdas de processo sólidas/resíduos sólidos através do 
uso de uma combinação das seguintes técnicas: 

 Reutilização de matérias-primas antes dos processos 
térmicos 

 Reutilização de peças cerâmicas danificadas (caco 
verde/caco seco) no processo produtivo 

 Controlo eletrónico do processo de cozedura 
 Otimização da cozedura e do modo de enforma 
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5.1.8 Ruído Reduzir o ruído através da aplicação das seguintes técnicas: 
 Isolamento de vibrações de fontes ruidosas 
 Uso de ventiladores de baixa rotação e silenciadores – 

parcialmente implementada 
 Localização de janelas, portas e fontes ruidosas afastadas de 

vizinhança 
 Desenvolvimento de atividades ruidosas (no exterior) apenas 

no período diurno 
 Manutenção adequada da instalação 

5.
2 

M
T

D
 

de
 

ap
lic

aç
ão

 
ao

 
su

bs
et

or
 

de
 

at
iv

id
ad

e 

5.2.5 Azulejos e 
ladrilhos 

5.2.5.2 Emissões de poeiras dos processos de cozedura nos fornos 
Redução das emissões de poeiras (partículas) de efluentes gasosos 
dos processos de cozedura nos fornos para (1-5 mg/m3) 
5.2.5.3 Compostos gasosos/medidas/técnicas secundárias 
a) Redução das emissões de HF resultantes dos efluentes gasosos 
dos processos de cozedura nos fornos para (1-5 mg/m3) (6) 

 
(1) Incluir, no 1.º RAA, ponto de situação neste domínio, designadamente sobre alterações entretanto 

verificadas. 
(2) Avaliar periodicamente a eventual colocação de anteparos, paredes ou vedação formada com sebes vivas na 

zona de armazenamento de matéria-prima no exterior da nave industrial (secção 4.2.2 do BREF CER) para 
adequação à medida que permite a redução das emissões pulverulentas de partículas e incluir informação no 
RAA. 

(3) Incluir, no 1.º RAA, o protocolo de manutenção adequada ao secador, elencando as operações realizadas e 
respetiva periodicidade prevista para a sua execução. 

(4) Incluir, no 1.º RAA, avaliação sobre intervenção nos circuitos de água por meio da instalação de válvulas 
automáticas para evitar fugas quando a água já não é necessária, bem como sobre eventuais locais 
estratégicos para instalação de válvulas automáticas, tomando em consideração nomeadamente os locais de 
consumo de água no processo produtivo. Caso aplicável, deverá ser complementada com a respetiva 
calendarização. 

(5) Incluir, no 1.º RAA, ponto de situação neste domínio, designadamente sobre alterações entretanto 
verificadas. 

3.2 – Medidas a implementar 

O Operador deverá manter mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e 
revisão dos BREF aplicáveis à instalação (setorial e transversais), de forma a garantir a adoção 
pela instalação das futuras MTD que venham a ser adotadas nesse âmbito. Para além do 
acompanhamento do BREF CER, deverão ser também considerados os documentos de 
referência de aplicação transversal seguintes, disponíveis em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/: 

 Reference Document on the General Principles of Monitoring (REF ROM), Comissão 
Europeia (JOC 170, de 19 de julho de 2003); 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF 
EFS, Comissão Europeia (JOC 253, de 19 de outubro de 2006); 

 Reference Document on Energy Efficiency Techniques – BREF ENE, Comissão Europeia 
(JOC 41, de 19 de fevereiro de 2009). 

Periodicamente, o Operador deve reanalisar os BREF aplicáveis às atividades desenvolvidas – 
verticais e transversais – de forma a equacionar eventuais MTD constantes nesses 
documentos com potencial de aplicação à instalação ainda não implementadas. A respetiva 
sistematização deverá ser incluída no RAA, acompanhada, sempre que aplicável, do calendário 
de implementação na instalação (ver ponto 6.2 - RAA/Melhores Técnicas Disponíveis). 

A eventual não implementação de técnicas consideradas MTD aplicáveis à instalação deverá 
ser acompanhada da respetiva justificação, tomando por base nomeadamente as 
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrando alternativas 
ambientalmente equivalentes. 

O Reference Document on the General Principles of Monitoring (REF ROM), Comissão 
Europeia (JOC 170, de 19 de julho de 2003) encontra-se em fase de revisão, pelo que, após 
adoção do referido REF pela Comissão Europeia, deverá o Operador analisar o documento e 
incluir no RAA respetivo, o seguinte: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
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1. Sistematização detalhada, acompanhada da análise sobre o estado de implementação, 
em cada ponto sujeito a monitorização (água/ar), bem como dos pontos de emissões 
difusas ou fugitivas, das orientações presentes no REF ROM; 

2. Na sequência do anterior, incluir, para cada ponto em análise, as respetivas propostas 
de adequação, acompanhadas de calendarização. 

A adoção de novas MTD pela instalação deverá ser sistematizada no RAA. 

4 – Acidentes e Emergências 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas 
situações tipificadas no Quadro abaixo, o Operador deverá: 

a) Informar a EC e a APA, IP, e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via 
disponível que se mostre eficiente; 

b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da 
licença num prazo tão breve quanto possível; 

c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) 
considerem necessárias. 

d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não 
conforme para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação 
indicado no parágrafo anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, 
a entidade gestora do sistema coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições 
específicas em matéria de “situações de emergência” e/ou “descargas não conformes” 
eventualmente impostas pela referida entidade. 

Quadro 15 - Situações que obrigam a notificação 
 

1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de 
redução da poluição 
2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis 
de conduzir a perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição 
3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção 
4 – Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na 
instalação 
5 - Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, 
por outras causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação 
(de origem natural ou humana) 
6 - Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 
abaixo. Se não for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado 
posteriormente um relatório que complete a notificação, até 15 dias após a ocorrência. 

Quadro 16 - Informação a contemplar no relatório de ocorrência 
 

1 - Data e a hora da ocorrência; 
2 – Análise dos factos que deram origem à ocorrência; 
3 - Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à ocorrência; 
4 - Eventuais reclamações devidas à ocorrência; 
5 - Plano de ações para correção a curto prazo da situação; 
6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas 
implementar. 

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as 
autoridades adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior 
brevidade possível, dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da 
emergência. 
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Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados 
notifica-o dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características de 
emergência. 

5 – Gestão de informação/Registos, documentação e formação 

O Operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro seguinte: 

Quadro 17 - Procedimentos a adotar pelo Operador 
 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames realizados de acordo 
com os requisitos desta licença 
Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da 
atividade e que possam criar um risco ambiental 
Elaborar por escrito, para todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta 
licença, todas as instruções relativas à exploração, de forma a transmitir 
conhecimento da importância das tarefas e das responsabilidades de cada pessoa 
para dar cumprimento à licença ambiental e suas atualizações. O Operador deve 
ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo o pessoal 
cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença 
Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração 
da atividade, devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro anterior, o Operador deve enviar, até um 
mês após a existência da queixa, um relatório à APA, o qual deve integrar a informação, com 
detalhe, indicada no Quadro seguinte: 

 
Quadro 18 - Informação a incluir no relatório referente às queixas 

 
Data e hora 
Natureza da queixa 
Nome do queixoso 
Motivos que deram origem à queixa 
Medidas e ações desencadeadas 

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser 
verificados e assinados pelo Técnico Responsável da instalação e mantidos organizados em 
sistema de arquivo atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na instalação por 
um período não inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para inspeção sempre que 
necessário. 

6 – Relatórios 

6.1 – Relatório de Base 

De acordo com os dados apresentados, considera a APA que o risco de contaminação de 
solos e águas subterrâneas é mínimo, pelo que a instalação se encontra em condições de 
usufruir da dispensa de apresentação do Relatório de Base previsto no Artigo 42.º do diploma 
REI. 

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, deverá ser apresentado um pedido de 
alteração à exploração, via plataforma do licenciamento industrial, o qual deverá ser 
acompanhado da reavaliação de necessidade de apresentação do Relatório de Base, de modo 
a verificar se se mantém a possibilidade de dispensa de apresentação do Relatório de Base. 

6.2 – Relatório Ambiental Anual (RAA) 

O Operador deve enviar à APA, em formato digital, um exemplar do RAA que reúna os 
elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, incluindo os sucessos alcançados e 
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dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas. O RAA deverá reportar-se ao ano 
civil anterior e dar entrada na APA até 30 de abril do ano seguinte. O 1.º RAA será referente ao 
ano de 2017 e deverá ser entregue até 30 de abril do ano sequente. 

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro seguinte: 

 

Quadro 19 - Estrutura do RAA 
 
Âmbito 
Ponto de situação relativamente às condições de operação 
Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias-primas) 
Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos 
de emissão (quando aplicável) 
Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos Valores Limite de 
Emissão (VLE) associados a esta licença, com apresentação da informação de forma 
sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos resultados das monitorizações efetuadas 
Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas 
implementadas 
Síntese de reclamações apresentadas 
Ponto de situação a propósito de metas/objetivos/projetos de execução calendarizados 
(quando aplicável) 

 

Sempre que possível, os dados deverão ser apresentados sob a forma de quadros e tabelas, 
acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios de ensaio e 
monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente 
identificados.  

Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por parte da atividade 
PCIP desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do ponto 5 desta LA, 
deverá ser incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente fundamentada. 

Adicionalmente, e relativamente a cada uma das seções da LA abaixo indicadas, deverá ser 
incluída no RAA a seguinte informação: 

Condições operacionais de exploração (ver ponto 2 desta LA) 

No RAA, deverão ser incluídos relatórios síntese dos procedimentos adotados para as 
operações de manutenção e limpeza dos equipamentos que integram o processo produtivo da 
atividade PCIP, com indicação da data ou período em que ocorreram e do encaminhamento 
dado às matérias-primas e/ou resíduos gerados.  

Caso não tenham sido realizadas operações de manutenção e de limpeza dos equipamentos 
do processo produtivo no ano em reporte, deverá ser incluída justificação. 

Matérias-primas e produtos (ver Ponto 2.1.1 desta LA) 

O RAA deverá incluir uma síntese do tipo e quantidades mensais e anuais de matérias-primas 
e de perdas do processo geradas na atividade PCIP, indicando, para cada tipologia de perda 
processo, a respetiva percentagem de reincorporação. 

O RAA deverá ainda incluir um relatório síntese do volume de produção mensal e anual 
efetivado (expresso em tonelada de produto/mês e em tonelada de produto/ano), assim como o 
número de dias de laboração, através da devida calendarização. 

Águas de abastecimento (ver Ponto 2.1.2 desta LA) 

No RAA devem ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

 Volume consumido da rede pública de abastecimento; 

 Informação quanto ao período de funcionamento anual das captações; 
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 Volume extraído nas captações de água (em m3/mês) mediante leituras do respetivo 
contador, incluindo também, sempre que possível e explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados, com discriminação dos consumos em função 
dos equipamentos do processo; 

 Consumo específico mensal de água utilizada no processo produtivo (em m3 por 
tonelada de produto acabado), explicitando a forma de determinação dos valores 
apresentados. 

Sempre que se verifiquem alterações nas condições de abastecimento de água da rede pública 
impostas à instalação pela autoridade competente, deverá ser incluída cópia dos documentos 
relevantes no RAA respetivo. 

Energia (ver Ponto 2.1.3 desta LA) 

No RAA a elaborar pelo Operador deverão ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

 Consumo energético mensal e anual da instalação, para as diferentes formas de energia 
utilizadas na instalação, nas unidades de referência e em TEP; 

 Consumo específico mensal de energia referente ao processo produtivo (em MWh de 
eletricidade e em toneladas ou Nm3 de combustível consumido por tonelada de produto 
acabado); 

Deverá ainda ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados. 

Emissões (ver Ponto 2.2 desta LA) 

Devendo o Operador efetuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de 
retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de modo a 
permitir mantê-los a um nível de eficiência elevado, reduzindo os respetivos períodos de 
indisponibilidade ao tempo mínimo possível, o RAA deverá incluir a seguinte informação: 

1. Explicitação do plano de manutenção efetuado aos sistemas instalados, incluindo 
indicação sobre a periodicidade das operações realizadas e detalhe dos respetivos 
procedimentos; 

2. Indicação do número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente 
ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e controlo de 
emissões para os diferentes meios.  

Sistemas de tratamento das emissões para o ar (ver Ponto 2.2.1.1 desta LA) 

No 1.º RAA, apresentar a solução encontrada para a correta dispersão dos gases de exaustão 
provenientes do sistema de tratamento, incluindo planta, à escala adequada, e indicação da 
altura da chaminé, calculada através do estudo de dimensionamento de chaminés. A 
inviabilidade técnica e económica de colocação de uma chaminé no sistema de tratamento com 
exaustão para o exterior deverá ser devidamente justificada e fundamentada pelo Operador, 
complementada com a apresentação de solução adequada para a realização de controlo das 
emissões para verificação do adequado funcionamento deste equipamento de fim de linha 
perante o BREF CER (obtenção de valores de emissão de Partículas entre 1 a 10 mg/Nm3). 

No RAA deverá ser incluída informação sobre a periodicidade e os procedimentos de 
manutenção adotados nos sistemas de despoeiramento existentes na instalação. 

Emissões difusas (ver Ponto 2.2.1.3 desta LA) 

No 1.º RAA, deverá ser feito o ponto de situação sobre a possibilidade de canalização das 
emissões difusas para um sistema de exaustão, desde que técnica e economicamente viável. A 
inviabilidade técnica e económica da concretização desta medida deverá ser devidamente 
justificada e fundamentada pelo Operador. 

Monitorização das emissões para o ar (ver Ponto 2.2.1.4 desta LA) 

Um relatório síntese das emissões para o ar deve ser integrado como parte do RAA contendo a 
seguinte informação: 
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1. Indicação do número de horas de funcionamento anual da fonte de emissão pontual 
FF1, associada ao forno 1; 

2. Indicação do número de horas de funcionamento anual da fonte de emissão pontual 
FF15, associada ao forno 2; 

3. Indicação do número de horas de funcionamento anual das fontes de emissão pontual 
FF2 a FF14 associadas ao secador da linha 1, caracterizando a situação de normal 
alimentação de calor para o funcionamento deste equipamento no ano em reporte 
(identificação dos contributos); 

4. Indicação do número de horas de funcionamento anual das fontes de emissão pontual 
FF16 a FF19 associadas ao secador da linha 2, caracterizando a situação de normal 
alimentação de calor para o funcionamento deste equipamento no ano em reporte 
(identificação dos contributos); 

5. Indicação do número de horas e de dias de funcionamento anual da chaminé 
associada à fonte pontual FF21; 

6. Indicação do número de horas de funcionamento dos queimadores auxiliares a gás 
natural associados aos secadores da linha 1 e da linha 2; 

7. Registo atualizado do número de horas de funcionamento e consumo de combustível 
anual do gerador de emergência; 

8. Para cada parâmetro monitorizado este relatório deverá ainda apresentar: 

i. Os valores de concentração medidos (sem e com correção para o teor de O2 
de referência), os caudais mássicos e a respetiva carga poluente (expressa em 
toneladas ou kg/ano); 

ii. Indicação das emissões específicas expressas em massa por unidade de 
produção (kg de poluente / tonelada de produto acabado);  

9. Na sequência do ponto anterior, incluir: 

iii. Avaliação quanto à adequação dos resultados obtidos das emissões para o ar 
face às respetivas gamas de VEA às MTD, nomeadamente para o poluente 
Compostos Orgânicos Voláteis (COV), observar os resultados, sem correção 
de O2, e estabelecer, caso necessário e em função do aplicável, um plano de 
ações a implementar para garantir uma aproximação dos valores obtidos para 
a respetiva gama de VEA à MTD preconizada no BREF CER; 

iv. Na impossibilidade de utilização de métodos de monitorização cujo limite de 
deteção seja igual ou inferior a 10% dos VLE estabelecidos nos Quadros 7, 8, 
9 e 10 desta licença, identificar a situação e incluir justificação devidamente 
fundamentada, acompanhada, preferencialmente, de documentação do 
laboratório que realiza as campanhas de monitorização; 

v. Para os poluentes monitorizados em regime trienal, avaliação sobre a eventual 
ultrapassagem dos respetivos limiares mássicos mínimos, acompanhada da 
atualização do plano de monitorização; 

10. Sistematização fundamentada das medidas implementadas para minimização das 
emissões difusas;  

11. Metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Sistemas de drenagem de águas residuais (ver Ponto 2.2.2.1 desta LA) 

No RAA deverá ser incluído registo das operações de limpeza do sistema de drenagem de 
águas pluviais. 

Monitorização (ver Ponto 2.2.2.4 desta LA) 

Um relatório síntese das emissões deve ser integrado como parte do RAA, contendo a seguinte 
informação: 
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- Volumes mensais e anuais de emissão de águas residuais domésticas (m3 de água 
descarregada); 

- Estimativa devidamente justificada dos volumes mensais e anuais de águas residuais 
industriais descarregadas (m3 de água descarregada); 

- Resultados do autocontrolo às águas residuais de acordo com as condições de monitorização 
estabelecidas na Licença de Descarga para cada parâmetro monitorizado, apresentando os 
valores de concentração medidos e comparação com os respetivos VLE; 

- Metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Sempre que se verifiquem alterações nas condições de descarga impostas à instalação pela 
autoridade competente, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no RAA 
respetivo. 

Ruído (ver ponto 2.2.3 desta LA) 

Caso ocorram alterações significativas na instalação ou na sua envolvente que possam ter 
implicações ao nível do ruído ou se este tipo de alterações não tiver lugar, quando ocorrerem 
alterações legislativas que tornem relevante a realização de reavaliação da conformidade da 
instalação face às novas disposições, o respetivo RAA deverá incluir relatórios síntese dos 
resultados das monitorizações efetuadas, bem como cópia do respetivo estudo de ruído 
realizado de acordo com o ponto 2.2.3 desta LA e da legislação em vigor à data. 

Caso se verifique, com base nos resultados obtidos para a realização do estudo de ruído, a 
necessidade de adoção de medidas de redução de ruído previstas no n.º 2 do Artigo 13.º do 
RGR, deverão ainda ser incluídos no RAA em questão os seguintes elementos: 

 A identificação das medidas que o Operador se propõe adotar de modo a cumprir os 
critérios estabelecidos na legislação em vigor, devidamente calendarizadas; 

 E, em função do aplicável, indicação da data prevista para a realização de novo estudo 
de ruído ou novo estudo de ruído para comprovar a eficácia das medidas adotadas. 

Operações de Gestão de Resíduos (ver ponto 2.3.1 desta LA) 

No RAA deverão ser incluídos relatórios síntese relativos às operações de gestão de resíduos 
desenvolvidas na instalação, devendo incluir indicação do código LER, da proveniência, da 
quantidade de resíduos valorizados e o destino. 

Armazenamento temporário de resíduos (ver ponto 2.3.2 desta LA) 

No caso de ser necessária a armazenagem de resíduos no próprio local de produção por 
período superior a um ano, no RAA respetivo deverá ser efetuado ponto de situação deste 
licenciamento específico, com apresentação dos respetivos elementos comprovativos. 

Sempre que forem realizadas ações de melhoria nos locais de armazenamento temporário de 
resíduos da instalação ou se verifique necessário a criação de eventuais parques de 
armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos, deverá ser apresentada memória 
descritiva sobre as ações efetuadas, evidenciando as características do parque e do 
armazenamento a realizar, assim como, sempre que relevante, plantas à escala adequada e 
devidamente legendadas, evidenciando as obras realizadas. 

Controlo de resíduos (ver ponto 2.3.4 desta LA) 

Deverão ser incluídos no RAA relatórios síntese com informação das perdas de processo não 
valorizados no processo produtivo e encaminhados enquanto resíduos. 

Um relatório síntese dos registos com a seguinte informação deve ser integrado como parte do 
RAA: 

 A quantidade e o tipo de resíduos produzidos na instalação, segundo a classificação da 
Lista Europeia de Resíduos – LER, bem como o período de armazenamento a que o 
mesmo é sujeito na instalação; 
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 Destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de valorização/eliminação 
a que irão ser sujeitos. 

Melhores Técnicas Disponíveis (ver ponto 3.2 desta LA) 

A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência que sejam 
adequados à instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciem a sua 
utilização deverá ser sistematizada e objeto de atualização no RAA. 

Acidentes e Emergências (ver ponto 4 desta LA) 

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve 
ser integrado como parte do RAA. 

Gestão de informação/Registos, documentação e formação (ver ponto 5 desta LA) 

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA. 

6.3 – PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O Operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e procedimentos 
definidos pela APA em concordância com o estabelecido no DL n.º 127/2008, de 21 de julho 
(Diploma PRTR), e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro referente ao Registo 
Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (Regulamento PRTR).  

Na elaboração deste relatório deverá ainda o Operador tomar atenção às disposições 
constantes dos Artigos 4.º, 5.º e 6.º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no 
sítio da APA na internet. 

7 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar 
à APA, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de 
desativação definitiva parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer risco de 
poluição e a repor o local da exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível 
com o futuro uso previsto para o local desativado. Este plano deverá ser apresentado com a 
brevidade que seja possível tendo em consideração o planeamento da gestão que o Operador 
prevê para a sua instalação. 

A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura 
tanto para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores, 
eliminando focos de potenciais emergências a estes níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras 
ações integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de 
desativação. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 
seguinte: 

Quadro 20 - Itens a incluir no Plano de Desativação 
 
Âmbito do plano 
Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a 
assegurarem um impacte mínimo no ambiente 
Programa para alcançar aqueles critérios que inclua os testes de verificação 
Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

Após o encerramento definitivo o Operador deverá entregar à APA um relatório de conclusão 
do plano, para aprovação. 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos 
isolados e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a 
realizar deverão ser incluídos no RAA correspondente.  



LA n.º Ren. Subs. Ano 
314 1 0 2017 

 

Página 29 de 36 

Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, deverá ser 
também apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com 
vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação 
isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 
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Abreviaturas 
 
APA, IP – Agência Portuguesa do Ambiente, IP 
APA/ARH  – Agência Portuguesa do Ambiente, IP – Administração de Região Hidrográfica 
BREF – Reference Document 
CAE – Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 
CCDR  – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
EC  – Entidade Coordenadora 
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 
e-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
IGAMAOT – Inspeção-Geral do Agricultura, do Mar, da Ambiente e do Ordenamento do 

Território 
INCM  – Imprensa Nacional - Casa da Moeda 
IPAC  – Instituto Português de Acreditação 
JOC  – Jornal Oficial da Comunidade 
LA  – Licença Ambiental 
LER  – Lista Europeia de Resíduos 
MTD  – Melhores Técnicas Disponíveis 
NIPC – Número de Identificação de Pessoa Coletiva 
OGR – Operação de Gestão de Resíduos 
PCIP – Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
RAA – Relatório Ambiental Anual 
RGR – Regulamento Geral do Ruído 
RGGR – Regime Geral de Gestão de Resíduos 
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 
SGA – Sistema de Gestão Ambiental 
SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 
SIGRE – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 
SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
SIRAPA – Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente 
TEGEE – Título de Emissões de Gases com Efeito de Estufa 
Tep – Tonelada equivalente de petróleo 
TURH – Título de Utilização dos Recursos Hídricos 
VEA – Valores de Emissão Associados 
VLE – Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

 

1.1 - Descrição do Processo Produtivo 

A instalação produz peças de pavimento cerâmico extrudido e respetivos acessórios. 

As matérias‐primas utilizadas são a argila, o basalto e o chamote (caco cozido moído). A argila 
e o basalto são adquiridos a fornecedores externos e o chamote resulta da moagem dos cacos 
cozidos gerados pelo processo produtivo. 

A produção labora por turnos de 8 horas x 5 dias/semana, podendo o número de turnos variar 
entre 1 a 4. Os fornos trabalham em regime contínuo (24 horas/dia). 

O número de dias de laboração anual varia em função do escoamento da produção. 

O processo produtivo compreende as seguintes fases: 

− Preparação da pasta; 

− Conformação; 

− Secagem; 

− Cozedura; 

− Embalagem e expedição. 

Preparação 

No início da linha de preparação existem 3 doseadores que recebem (através de pá 
carregadora) e doseiam as matérias-primas para uma tela transportadora, na composição 
pretendida para a pasta cerâmica a obter. 

Após o doseamento a pasta é moída num moinho de martelos e num moinho pendular. 

A pasta moída é conduzida a uma amassadora, e ensilada em 4 silos verticais independentes. 

A zona de preparação está equipada com um sistema de aspiração de poeiras do tipo filtro de 
mangas. 

Conformação 

A pasta é retirada dos silos por uma tela transportadora é alimentada a uma amassadora e 
posteriormente a um ralador circular. O ralador circular serve também para receber eventuais 
desperdícios de pasta originados na extrusão. Após o ralador circular existem duas linhas de 
conformação independentes, equipadas com fieira e respetiva mesa de corte. Estas linhas são 
totalmente independentes e podem funcionar em simultâneo ou em separado. 

As peças extrudidas, são agrupadas e carregadas em ganapos. Os ganapos carregados são 
enviados para um elevador que os agrupa e posiciona para serem recolhidos e transportados 
para as câmaras de secagem, através de um carro de transporte sobre carris. 

Secagem 

A secagem ocorre em câmaras de secagem, existindo duas linhas de câmaras de secagem 

independentes. 

A linha 1 (mais antiga) é constituída por 13 câmaras de secagem, tendo cada câmara 
capacidade para receber 7 carros de transporte de ganapos. 

A linha 2 (mais recente) é constituída por 4 câmaras de secagem, tendo cada câmara 
capacidade para receber 16 carros de transporte de ganapos. 

Cada câmara de secagem dispõe de ventiladores para a movimentação dos caudais de ar 
necessários e geradores de calor alimentados a gás natural, que fornecem a energia 
necessária à secagem, sempre que o calor recuperado dos fornos é insuficiente. 
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As câmaras de secagem também recebem ar quente recuperado da zona de arrefecimento dos 
fornos. 

O ciclo de secagem é de aproximadamente 24 horas. 

Após o fim do ciclo de secagem, os ganapos carregados com peças secas são retirados das 
câmaras de secagem, através de um carro de transporte sobre carris e enviados para um 
elevador, de modo a serem desagrupados e descarregados. 

A humidade retirada das peças é libertada para a atmosfera sob a forma de vapor de água. 

Eventuais cacos gerados nesta fase, são encaminhados para as zonas de armazenagem de 
matéria‐prima, de modo a serem reintroduzidos no processo produtivo. 

Cozedura 

A cozedura ocorre em fornos túnel, existindo dois fornos com funcionamento independente. 

O forno 1 (mais antigo), tem uma capacidade instalada de 70 ton/dia. O forno 2 (mais recente) 
tem uma capacidade instalada de 90 ton/dia. A instalação tem uma capacidade instalada total 
de 160 ton/dia. 

As peças secas são enviadas para a zona de enforna, de modo a serem carregadas nas 
vagonas do forno. Dependendo das peças, a carga das vagonas é realizada de forma 
automática ou manual. 

As vagonas carregadas são conduzidas para linhas de reserva, onde ficam a aguardar a 
entrada nos fornos. 

Ambos os fornos dispõem de ventiladores para a exaustão de gases e recuperação de ar 
quente da zona de arrefecimento. O combustível utilizado na cozedura é o gás natural. 

O ciclo de cozedura varia entre aproximadamente 27 a 51 horas. 

Após cozedura, as peças são descarregadas das vagonas do forno. Dependendo das peças, a 
descarga das vagonas é realizada de forma automática ou manual. 

Eventuais cacos gerados nesta fase e a mobília refratária partida, são encaminhados para o 
parque de matéria‐prima, de modo a serem reintroduzidos no processo produtivo. 

Embalagem e expedição 

As peças descarregadas são sujeitas a separação mecânica, quando aplicável e a escolha. 

A seguir à escolha as peças são embaladas e colocadas em parque para posterior expedição. 

Os cacos gerados nesta fase, são encaminhados para o parque de matéria‐prima, de modo a 
serem reintroduzidos no processo produtivo. 
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I.2 – Fluxograma do processo fabril 
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das 
emissões para o ar 

1. Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontrolo. 

Um relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a 
legislação sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte 
informação: 

a) Nome e localização do estabelecimento;  

b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (instalação a que está associada) e 
denominação interna (código); 

c) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha e da 
análise; 

d) Data do relatório; 

e) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise; 

f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações de 
recolha, análise e responsável técnico; 

g) Objectivo dos ensaios; 

h) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e consequências; 

i)  Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (exemplo: 
capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução, etc.); 

j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (exemplo: 
capacidade utilizada, matérias-primas, etc.); 

k) Informações relativas ao local de amostragem (exemplo: dimensões da chaminé/conduta, número 
de pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.) 

l) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, pressão 
na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do efluente gasoso- 
efetivo e PTN, expressos em unidades SI); 

m) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que 
são definidos os VLE, indicando concentrações «tal-qual» medidas e corrigidas para o teor de O2 
adequado; 

n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos; 

o) No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões das fontes 
inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das fontes caracterizadas; 

p) Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 
 

Anexos: detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos 
equipamentos de medição; cópias de outros dados de suporte essenciais 
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ANEXO III – Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa 

 

 
TEGEE n.º 192.04.III
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ANEXO IV – Título de Utilização de Recursos Hídricos 

 
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea n.º 
ARHT/1459.09/T/A.CA.F emitida pela ARH de Lisboa e Vale do Tejo em 08-06-2009, sem 
prazo de validade, com averbamento a 23-02-2010. 
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