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

regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

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

de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000005809122020A 
 

 REQUERENTE 
PRECERAM – Indústrias de Construção, SA 
 

 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502841591 
 

 ESTABELECIMENTO 
Cerâmica 1 
 

 

 LOCALIZAÇÃO Travasso - Pombal 
 

 CAE 23321 – Fabricação de tijolos 

 

CONTEÚDOS TUA 
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ENQUADRAMENTO 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de 

enquadramento 
Data de 
emissão 

Data de 
validade 

Prorrogação 
da validade Eficácia 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria 3.5 – 
Capacidade 
Instalada:  
460 t/d; 

Volume total 
forno: 1241 m3; 

Densidade 
máxima carga 

enfornada: 
310,79 kg/m3 

2020-12-09 2023-12-09 - Não 
Deferido 

condicionado 
APA 

 

 

 
LOCALIZAÇÃO 

Confrontações 

 Norte Estrada Nacional 
 

 Sul Caminho público 
 

 Este Preceram, SA (Cerâmica 2) 
 

 Oeste Caminho público 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 10112 
 

 Área coberta (m2) 17052 

Área não impermeabilizada nem coberta 11086 
 

 Área total (m2) 38250 
 

 

Localização 

 Localização Zona urbana dispersa 
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CONDIÇÕES PRÉVIAS AO LICENCIAMENTO 
 

 

 
EXPLORAÇÃO 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

2. O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a 
Licença Ambiental (LA) n.º 241/1.0/2017, de 31 de janeiro, 
tratando-se de uma renovação 

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 
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9. Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações 

recebidas e o tratamento dado (resposta ao reclamante e 

implementação de ações corretivas e preventivas). 

Período de vida de 

instalação 
RAA PCIP 

10. Cumprir o disposto no TEGEE em vigor 
Período de vida de 

instalação 

Cumprir o disposto no 

TEGEE em vigor 
CELE 

11. O operador deve garantir e mostrar evidências de que qualquer 

alteração na instalação com implicações neste TUA é 

comunicada à entidade coordenadora de licenciamento 

Período de vida de 

instalação 
RAA PCIP 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas 

no BREF sectorial da cerâmica (vide Anexo - MTD BREF CER) e 

documentos transversais aplicáveis (nomeadamente BREF 

ENE/BREF EFS) e/ou das medidas técnicas equivalentes; 

apresentar evidências da manutenção da adequada implementação 

das referidas técnicas. 

Período de vida de 

instalação 
RAA PCIP 

2. O Operador deverá ter em consideração os princípios gerais e os 

outros aspetos relevantes para o seu estabelecimento PCIP, 

relativamente à monitorização de emissões de poluentes para o ar 

e para a água previstos no REF ROM. 

Período de vida de 

instalação 

RAA (conforme 

condições 

estabelecidas no Of. 

Circ C000002- 

2020001-DGLA. DEI) 

PCIP 

3. Isenta de apresentação de Relatório de Base na sequência da 

avaliação do relatório acerca da sua necessidade e enquanto se 

mantiverem válidos os requisitos e a fundamentação que 

determinaram a isenção. 

Período de vida de 

instalação 
Parecer interno da APA PCIP 

4. Reavaliar a necessidade de apresentação do Relatório de Base no 

caso de existirem novas substâncias na instalação (matérias-primas, 

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

manuseamento, envolva e/ou provoque a libertação de 

substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a possibilidade 

de poluição do solo e das águas subterrâneas no local da instalação 

Período de vida de 

instalação 

De acordo com o 

parecer da APA ao 

Relatório de 

Avaliação de 

Necessidade de 

Relatório de Base 

PCIP 

5. Atendendo a que o BREF CER se encontra em revisão, o 
Operador deverá garantir o acompanhamento do processo em 
estreita colaboração com a APA, no sentido de fornecer as 
justificações adequadas sobre as especificidades da instalação. 
Refere-se que após a revisão deste BREF, as conclusões MTD que 

forem publicadas são de aplicação obrigatória. 

Período de vida de 

instalação  
RAA PCIP 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

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

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

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. Todas Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas 

e ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo 

Período de vida 

de instalação 
RAA PCIP 
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onde são utilizadas 
 

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

Produtos intermédios 
e ou finais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. Produto 

Acabado/Pro

duzido 

Registar o volume de produção mensal e anual 

efetivados e capacidades de produção efetivadas. 
Período de vida de 

instalação 
RAA PCIP 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Código 
interno 

N.º de 
cadastro/identific

ação da fonte 
atribuído pela 

CCDR 

Identificação das 
unidades contribuintes 

para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 

Método de 
tratamento/redu
ção - descrição 

STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Regime 

FF1 --- --- Forno 

8 Coque de 

Petróleo, 

Biomassa, 

Biorresíduo, 

Fuelóleo 

--- --- --- 
PCIP 

 

FF2 - 

excluída 

do 

âmbito 

do DL 

39/201

8, de 

11/06 

--- --- Caldeira de vapor 

0,85 

Fuelóleo, 

GPL – na 

ignição 

---  --- --- PCIP 

FF3 – 

sem 

funcion

amento 

--- --- Gerador de calor 

2,5 

Biomassa --- --- --- PCIP 

FF4 – 

chaminé 

1 

--- --- 

Secagem/Ar 

quente 

proveniente da 

zona de 

arrefecimento do 

forno e da permuta 

com o efluente do 

gerador de calor 

(se em 

funcionamento) 

 

--- 

--- --- --- --- PCIP 

FF5 – 

chaminé 

2 

--- ---  --- --- --- --- --- 

PCIP 
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FF6 –
chaminé 

3  
--- ---  

--- 
--- --- --- --- 

PCIP 

 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código da fonte Parâmetro 

Valor limite de 

emissão ou 

emissão 

específica 

Unidade 
Frequência de 

monitorização 

Teor O2 de 

referência 

Métodos de 

medição 

Condições 

cumprimento 
Regime 

FF1 
Dióxido de 

Enxofre (SO2) 
800 mg/m3 Contínuo 18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Valor limite de 
emissão (VLE) 
definido com 

base no n.º 6 do 
Artigo 30.º do 
DL 127 /2013, 

de 30 de agosto 

PCIP 

FF1 

Partículas 
totais em 
suspensão 

(PTS) 

80 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Valor limite de 
emissão (VLE) 
definido com 

base no n.º 6 do 
Artigo 30.º do 
DL 127 /2013, 

de 30 de agosto 

PCIP 

FF1 

Óxidos de 
Azoto (NOx), 
expressos em 

NO2 

250 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Valor limite de 
emissão definido 

com base no 
limite superior 

da gama de VEA 
estabelecidos no 

BREF CER 

PCIP 

FF1 

Compostos 
inorgânicos 
fluorados, 

expressos em 
F- 

10 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Valor limite de 
emissão definido 

com base no 
limite superior 

da gama de VEA 
estabelecidos no 

BREF CER 

PCIP 

FF1 

Compostos 
inorgânicos 

clorados, 
expressos em 

Cl- 

30 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Valor limite de 
emissão definido 

com base no 
limite superior 

da gama de VEA 
estabelecidos no 

BREF CER 

PCIP 

FF1 

Compostos 
orgânicos 

voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total 

50 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Valor limite de 
emissão definido 
com base no n.º 
3 do Artigo 30.º 

do DL 127 
/2013, de 30 de 

agosto, em 
conjugação com 
a MTD 5.2.1.2 
do BREF CER) 

PCIP 
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FF1 

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 

Tálio) 

0,2 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Quadro 1 do 
Anexo I da 

Portaria 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

PCIP 

FF1 

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio) 

1 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Quadro 1 do 
Anexo I da 

Portaria 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

PCIP 

FF1 

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 

Crómio, Cobre, 
Antimónio, 

Estanho, 
Manganês, 

Paládio, Zinco) 

5 mg/m3 2 x / ano  18% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Quadro 1 do 
Anexo I da 

Portaria 190-
B/2018, de 2 de 

julho 

PCIP 

FF3 - se em 
funcionamento

Compostos 
orgânicos 

voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total 

200 mg/m3 2 x / ano 6% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Quadro 10 da 
Parte 2 do 

Anexo III do DL 
39/2018, de 11 

de junho 

PCIP 

FF3 - se em 
funcionamento

Partículas 
totais em 
suspensão 

(PTS) 

150 mg/m3 2 x / ano 6% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Quadro 10 da 
Parte 2 do 

Anexo III do DL 
39/2018, de 11 

de junho 

PCIP 

FF3 - se em 
funcionamento

NOx 650 mg/m3 2 x / ano 6% 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Quadro 10 da 
Parte 2 do 

Anexo III do DL 
39/2018, de 11 

de junho 

PCIP 

FF4, FF5, FF6 

Partículas 
totais em 
suspensão 

(PTS) 

20 mg/m3 
Uma vez de 
três em três 

anos 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

Normas 
constantes 

do Artigo 13º 
- REAR 

Valor limite de 
emissão definido 

com base no 
limite superior 

da gama de VEA 
estabelecidos no 

BREF CER 

PCIP 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. O operador deve adaptar-se aos requisitos e obrigações constantes 
do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho de 2018, relativo ao 
regime de emissões para o ar nos prazos aí definidos. 

Período de vida 
de instalação RAA PCIP 

2. Realizar a manutenção periódica de todos os equipamentos. 
Período de vida 

de instalação 
RAA PCIP 
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3. Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada 
fonte de emissão de poluentes para a atmosfera. 

Período de vida 
de instalação RAA PCIP 

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

Período de vida 
de instalação 

Autocontrolo; 
RAA 

PCIP 

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

Período de vida 
de instalação 

RAA PCIP 

6. Na fonte pontual FF1, caso se verifiquem concentrações de 
compostos orgânicos voláteis compreendidos entre 100 a 150 
mg/Nm3 (medidas tal e qual, i.e. sem correção do teor de oxigénio), 
dependendo das características do efluente gasoso, deverá ser 
equacionada a implementação de MTD no sentido de aproximar as 
concentrações para a gama de VEA à MTD 5.2.1.2 do BREF CER (5 
a 20 mg/Nm3), valor expresso em carbono total e relativo a um teor 
de O2 de 18 %. 

Período de vida 
de instalação 

RAA PCIP 

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

Período de vida 
de instalação RAA PCIP 

8. A monitorização bianual de poluentes deverá ser feita duas vezes 
por ano civil e com intervalo mínimo de dois meses entre as 
medições. 

Período de vida 
de instalação Autocontrolo; 

RAA 
PCIP 

9. A frequência de monitorização estabelecida para parâmetros 
abrangidos pelo BREF CER só pode ser alterada por decisão da APA 
e em articulação com a CCDR 

Período de vida 
de instalação RAA PCIP 

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

Período de vida 
de instalação Autocontrolo; 

RAA 
PCIP 

 

Emissões difusas 

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 

Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

2. Desde que seja possível confinar essas emissões, canalizar as 
emissões difusas de poluentes atmosféricos para um ponto de 
emissão, devendo aplicar-se as condições de descarga de 
poluentes para a atmosfera através de uma chaminé de altura 
adequada para permitir uma boa dispersão dos poluentes e 
salvaguardar o ambiente e a saúde humana. 

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 
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Energia 

Combustíveis utilizados na instalação/estabelecimento 

Código 
Tipo de energia 

utilizada 
Capacidade de 

armazenamento  
Consumo anual 

(unidade refª/ano) 
N.º alvará de tanque de 

armazenamento 
Valores 

Tep 

Utilização 

CC1 Energia Eléctrica - -  - Equipamentos 

produtivos e 

instalações 

sociais 

CC2 Coque de 

petróleo 

1719000 L (Coberto = 

1529000 L, Silo = 95000 

L e Silo = 95000 L) 

 

(depósito superficial) 

- Licença de 

Exploração n.º 

132, emitida pela 

CM de Pombal a 

23-07-2010, válida 

até 23-06-2030 

- Forno 

CC3 Fuelóleo 40 m3 

 

(depósito superficial) 

- Alvará de 

Autorização de 

Utilização n.º 

199/13, emitido 

pela CM de 

Pombal a 18-09-

2013 

- Forno, Caldeira 

de vapor – 

extrusão 

CC4 Biomassa e 

Biorresíduo 

450 t -  - Forno, Gerador 

calor 

CC5 GPL 0.045 t -  - Caldeira de 

vapor – 

extrusão – 

exclusivamente 

na ignição 
CC6 Gasóleo 24 m3 

(Depósito subterrâneo, 

localizado na instalação 

Preceram 2, bem como 

o posto de 

abastecimento, que 

serve as duas 

instalações) 

 

- Alvará de 

Autorização de 

Utilização n.º 

200/13, emitido 

pela CM de 

Pombal a 18-09-

2013 

- Veículos de 

movimentação 

de cargas e 

matéria-prima 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de 

energia utilizada (nas unidades de referência e em TEP) 
evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas de 

processo onde é utilizada (incluindo geradores de emergência se 

aplicável). 

Período de vida 

de instalação 
RAA PCIP 

2. Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia 

consumida/quantidade de produto acabado). 
Período de vida 

de instalação 
RAA PCIP 
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Recursos Hídricos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos Recursos Hídrico 

 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

2. Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água 
por captação e discriminando, quando possível, por utilizações 
(processo industrial, lavagens, rega) 

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

3. Registar o consumo específico de água utilizada no processo 
industrial por produto acabado (expresso em m3 de água 
consumida/ton de produto acabado), explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados. 

Período de vida de 
instalação 

RAA PCIP 

4. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas 
nas Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos - 
Captações de Água Subterrânea em anexo a este TUA. 

Período de vida de 
instalação 

Autocontrolo; 
RAA 

PCIP 

 

Rejeição 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas 
Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - 
Rejeição de Águas Residuais em anexo a este TUA. 

Período de vida 
de instalação 

Autocontrolo; 
RAA 

RH 

2. Registar o volume de lamas removidas do separador de 
hidrocarbonetos, aquando dos procedimentos de 
limpeza/manutenção. 

Período de vida 
de instalação 

RAA PCIP 

 

Resíduos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de vida 
de instalação 

RAA PCIP 

2. Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a 
Período de vida 

de instalação 
RAA PCIP 
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disposição dos mesmos por tipologia de resíduo e com a 
identificação dos códigos LER. 

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

Período de vida 
de instalação 

RAA PCIP 

4. Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras 
Período de vida 

de instalação 
RAA PCIP 

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

Período de vida 
de instalação 

RAA PCIP 

6. Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo 
produtivo (quantidade de resíduos gerados/quantidade de 
produto acabado) 

Período de 
exploração 

RAA PCIP 

7. A incorporação direta no processo de peças defeituosas ou 
rejeições provenientes de linhas de fabrico interno, como é o 
caso do caco cru, verde e seco, caco cozido, partículas e poeiras 
é considerada uma reutilização de material e não um resíduo, não 
necessitando de autorização e de ser comunicada no MIRR. 

Período de 
exploração 

RAA PCIP 

8. A valorização interna de resíduos não perigosos produzidos 
localmente pela incorporação no processo produtivo, casos das 
cinzas volantes da combustão no forno, das lamas do sistema de 
despoeiramento e material refratário é considerada uma OGR 
R5, isenta de licenciamento ao abrigo da alínea e) do n.º 4 do 
Artigo 23.º do RGGR, devendo ser comunicadas no MIRR as 
quantidades valorizadas. 

Período de 
exploração 

RAA PCIP 

9. A valorização energética de biorresíduo de origem externa 
bagaço de azeitona (LER 020304) é considerada uma OGR R1, 
isenta de licenciamento ao abrigo da alínea d) do n.º 4 do Artigo 
23.º do RGGR, devendo ser comunicada no MIRR a quantidade 
valorizada. 

Período de 
exploração 

RAA PCIP 

10. A pavimentação e regularização de caminhos com caco cerâmico 
ou material refratário no interior da instalação ou em local 
análogo pertença do operador constitui uma OGR R10, isenta de 
licenciamento ao abrigo da alínea e) do n.º 4 do Artigo 23.º do 
RGGR, devendo ser comunicadas no MIRR as quantidades 
valorizadas. 

Período de 
exploração 

RAA PCIP 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório 
de ensaio se: tiverem sido registadas reclamações relativas a ruído; 
ocorrerem alterações na instalação que possam ter interferência 
direta com os níveis sonoros anteriormente existentes; o aumento 
de equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o aumento 
do número de horas de funcionamento de equipamentos ou 
alteração da sua disposição, que faça prever o aumento do nível 

Período de vida 
de instalação 

RAA  PCIP 
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sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis). 

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

1 ano RAA  PCIP 

 

 

 
DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 

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

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Aquando da 
previsão de 

cessação definitiva 
total ou parcial da 
instalação (com 6 

meses de 
antecedência). 

Plano de desativação 
total ou parcial 

PCIP 

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

Aquando da 
conclusão da 

desativação de 
acordo com o 

plano previamente 
aprovado 

Relatório final de 
conclusão do plano de 
desativação total ou 

parcial 

PCIP 

    

 

 
OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

Comunicações a efetuar à Administração 

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

1. Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) 

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente 

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas 
após a ocorrência; 

Relatório num prazo de 
15 dias após a 

ocorrência 

EC, APA PCIP 

2. Situações de 
incumprimento de 

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente 

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas 

EC, APA PCIP 
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condições do TUA após a ocorrência; 

Relatório num prazo de 

15 dias após a 

ocorrência 

3. Relatório Ambiental 

Anual (RAA) 

Formato digital através da 

Plataforma SILiAmb 

1º RAA a remeter até 

30 de abril do ano 

seguinte à data de 

emissão do TUA. 

Seguintes até 30 de 

abril de cada ano. 

APA PCIP 

4. Relatório de Base 

(reavaliação) 

Formato digital até 10 MB ou 

através de plataforma online de 

transferência de ficheiros para o 

email ippc@apambiente.pt 

Sempre que aplicável APA PCIP 

5. Registo Europeu de 

Emissões e 

Transferências de 

Poluentes (PRTR) 

Formulário único (PRTR) 
Anualmente, em data a 

definir 
APA PRTR 

6. Mapa Integrado de 

Registo de Resíduos - 

MIRR 

SILiAmb 

Até 31 de março do ano 

seguinte àquele que se 

reportam os dados 
APA Todos 

7. Emissões Ar 
SILiAmb Emissões Ar / Formato de 

Envio Autocontrolo Emissões 

Monitorização em 

contínuo: mensalmente, 

até ao final do mês 

seguinte a que os 

mesmos se referem, e 

devem conter a 

informação constante 

da Portaria n.º 

221/2018, de 1 de 

agosto 

Monitorização pontual: 

comunicação até 45 

dias seguidos contados 

a partir da data da 

realização da 

monitorização. O 

conteúdo dos relatórios 

de autocontrolo e a 

comunicação dos 

resultados das 

monitorizações devem 

ser efetuados de acordo 

com a Portaria n.º 

221/2018, de 01 /08. 

Até à operacionalização 

da plataforma 

eletrónica única de 

comunicação de dados 

e ao abrigo do previsto 

no art.º 41º do DL n.º 

39/2018, deve ser 

APA REAR 
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seguido o procedimento 

transitório publicado no 

portal da APA 

8. Relatório de Emissões 

Anual (REA) com 

respetivo Relatório de 

Verificação (RV) 

Formato digital através da 

Plataforma SILiAmb 

Até 31 de março do ano 

seguinte àquele a que 

se reportam os dados 

APA CELE 

9. Relatório de Níveis de 

Atividade (quando 

aplicável) com respetivo 

Relatório de Verificação 

(RV) 

Formato digital através da 

Plataforma SILiAmb 

Até 31 de março do ano 

seguinte àquele a que 

se reportam os dados 

APA CELE 

10. Relatório de Melhoria 

(quando aplicável) 
Formato digital através da 

Plataforma SILiAmb 

Até 30 de junho do ano 

seguinte àquele que se 

reportam os dados 

APA CELE 

11. Devolver licenças de 

emissão Através de conta RPLE 

Até 30 de abril do ano 

seguinte àquele que se 

reportam os dados 

APA CELE 

12. Comunicar alterações 

não significativas ao 

TEGEE 

Formulário TEGEE (Excel) para o e-

mail cele@apambiente.pt 

Em Junho e/ou 

Dezembro, consoante a 

alteração ocorra no 

primeiro e/ou segundo 

semestre do próprio 

ano 

APA CELE 

13. Comunicar 

atempadamente à 

entidade competente 

pelo respetivo processo 

de licenciamento da 

atividade quaisquer 

alterações que possam 

exigir a atualização do 

TEGEE (alterações 

significativas nos termos 

do artigo 15.º do 

Regulamento (UE) n.º 

601/2012, de 21 de 

junho, e transmissão, a 

qualquer título, da 

exploração ou da 

propriedade da 

instalação). 

Formato digital através da 

Plataforma SILiAmb 

Quando ocorre a 

alteração 
EC, APA CELE 

14. Plano de Desativação 

total ou parcial  

Formato digital ou através de 

Plataforma online de transferência 

de ficheiros para o email: 

ippc@apambiente.pt 

Aquando da previsão da 

cessação definitiva total 

ou parcial das 

atividades (com seis 

meses de antecedência) 

APA PCIP 

15. Relatório final de 

conclusão do plano de 

desativação (total ou 

Formato digital ou através de 

Plataforma online de transferência 

de ficheiros para o email: 

Aquando da conclusão 

da desativação de 
APA PCIP 
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parcial) ippc@apambiente.pt acordo com o plano 
aprovado  

 

 

 
ANEXOS 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

 

Anexo 1  Sistematização MTD Preceram1_BREF CER.pdf PCIP 

Anexo 2 Sistematização MTD Preceram1 _ BREF ENE.pdf PCIP 

Anexo 3 

TURH – captações 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea n.º 
A014213.2014.RH4  

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea n.º 
A001377.2015.RH4 

RH 

Anexo 4 

TURH – rejeição de águas residuais 

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais Domésticas 
n.º 415/2011 

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais n.º 
L011503.2020.RH4A 

RH 

Anexo 5 TEGEE em vigor CELE 

 

 



.º atri uído de 
a ordo  o  o BREF 
ou do u e to 
Co lusões MTD

MTD 
i ple e tada?

Des riç o do  odo de i ple e taç o ou Motivo da  o 
apli a ilidade ou Des riç o da t i a alter ativa 

i ple e tada
VEá/VCá Co dições

Proposta de valor a 
ati gir de tro da 
ga a de VEá/VCá

Cale darizaç o da 
i ple e taç o 

s.a o

a Não

A administração está empenhada no cumprimento 
dos requisitos legais aplicáveis. Não se considera que 
seja relevante para o cumprimento desse objectivo, a 

declaração escrita desse compromisso

Não

Devido à reduzida dimensão da estrutura afecta à 
gestão ambiental, o planeamento e estabelecimento 
dos procedimentos necessários é realizado de modo 

informal entre o departamento de ambiente e os 
colaboradores envolvidos.

i. Não

Devido à reduzida dimensão da estrutura afecta à 
gestão ambiental não se considera necessária a 

existência, implementação e operação de um 
procedimento específico

 ii. Sim
É proporcionada formação aos colaboradores de 
acordo com os requisitos legais e são abordadas 

temáticas ambientais

iii. Não

Devido à reduzida dimensão da estrutura afecta à 
gestão ambiental não se considera necessária a 

existência, implementação e operação de um 
procedimento específico

iv. Sim
Apesar de não existir um procedimento escrito 

especifico, os colaboradores são envolvidos nas 
actividades de gestão ambiental

v. Sim
Apesar de não existir um procedimento escrito 

especifico, existem documentos e registos associados 
à gestão ambiental

vi. Sim
Apesar de não existir um procedimento escrito 
especifico, é efectuado o controlo dos aspectos 

ambientais relativos aos processos

vii. Sim

Apesar de não existir um procedimento escrito 
especifico, pontualmente seguem-se planos de 
manutenção. Noutros casos são seguidas as 

instruções de manutenção dos equipamentos ou em 
alternativa, as orientações do responsável pela 

manutenção

viii. Sim
Foram definidos procedimentos de resposta a 

emergência de acordo com o estabelecido na Licença 
Ambiental

ix. Sim

Apesar de não existir um procedimento escrito 
especifico, o responsável pela área ambiental tem a 

responsabilidade de acompanhar a legislação e 
outros documentos normativos de modo a 

salvaguardar o devido cumprimento da legislação 
ambiental

d

i. Sim São realizadas as operações de monitorização e 
medição previstas na Licença Ambiental

ii. Sim
Apesar de realizadas de forma informal, são 

realizadas são executadas acções correctivas e 
preventivas

iii. Sim Os registos são mantidos e arquivados

Des riç o de a ordo  o  o BREF ou Co lusões MTD

. . MTD GERáIS

. .  Gest o á ie tal

Formação, sensibilização e competência;

Implementar e aderir a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que incorpore, conforme aplicável às circunstâncias de cada caso, os seguintes elementos 
(ver Seção 4.7):

definição de uma política ambiental para a instalação pela gestão de topo (o empenho da gestão de topo é visto como uma condição prévia para a aplicação com 
sucesso de outros elementos dos SGA);

planeamento e definição dos procedimentos necessários;

implementação dos procedimentos, prestando particular atenção a:

Estrutura e responsabilidade;

Comunicação;

Envolvimento dos colaboradores;

Documentação;

Controlo eficiente do processo;

Programa de manutenção;

Preparação e resposta a emergências;

Salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental.

Verificar o desempenho e implementar ações correctivas, prestando particular atenção a:

monitorização e medição (ver também o Documento de Referência sobre Monitorização de Emissões);

Ações corretivas e preventivas;

Manter registos;

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF ‐ Fa ri o de produtos  er mi os  CER  | Data de adoç o:  /  | Vers o:  . .
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iv. Sim Apesar de não serem realizadas nos moldes definidos 
num SGA, são realizadas auditorias internas

e Sim

A revisão não é feita exactamente conforme os 
requisitos da Norma. Apesar de não serem realizadas 

nos moldes definidos num SGA, o sistema é 
acompanhado e revisto pela administração

f Não
O sistema existente não se enquadra em nenhum 
sistema formalmente reconhecido por entidades 

externas

g Não
O Sistema não é certificado pelo que não se aplica a 

elaboração e publicação de uma declaração 
ambiental

h Não

Não se considera que o acréscimo de credibilidade 
resultante da adesão a um sistema deste tipo possa 
proporcionar um melhor desempenho ambiental da 

instalação

i Não aplicável

j Não

A instalação não se dedica ao desenvolvimento de 
tecnologias mais limpas nem tem recursos para tal. 

As tecnologias utilizadas são as acessíveis no 
mercado

k Sim

Informalmente o operador é conhecedor das 
melhores tecnologias aplicáveis nas várias vertentes 
e do seu desempenho comparativamente a outras 

instalações

a

I.

controlo automático dos circuitos de secagem Sim

controlo automático da humidade e da temperatura no interior do secador Sim

Não Não aplicável aos secadores existentes

Sim

Sim

preparação e publicação regular (e possivelmente validação externa) de uma declaração ambiental que descreva todos os aspetos ambientais significativos da 
instalação, permitindo a comparação anual face aos objetivos e metas ambientais, bem como com valores de referências do setor (benchmark),  conforme 
apropriado;

Reduzir o consumo de energia pela aplicação da combinação das seguintes técnicas:

Melhor concepção dos fornos e secadores. Neste contexto, ver Seção 4.1.1 onde são apresentadas várias medidas que podem ser aplicadas a sistemas de 
fornos/secadores individualmente ou em combinação, designadamente:

implementação e adesão a um sistema voluntário internacional como o EMAS e EN ISO 14001: 2004. Este passo voluntário pode dar maior credibilidade ao SGA. Em 
particular, o EMAS, que incorpora todos os elementos acima mensionados, dá valor maior credibilidade. Contudo, sistemas não normalizados podem, em princípio, 
ser igualmente eficazes desde que sejam apropriadamente planeados e implementados.

instalação de ventiladores de impulsão distribuídos em zonas dos secadores com contributos térmicos independentes (ajustáveis por zonas) para obter a temperatura 
necessária
uma melhor selagem dos fornos, p. ex., a cobertura metálica e a utillização de areia ou água como vedantes em fornos de túnel e em fornos intermitentes, resulta 
numa redução das perdas de calor
um melhor isolamento térmico dos fornos, p. ex. através da utilização de revestimentos isolantes refratários ou de fibras cerâmicas (lã mineral), resulta numa redução 
das perdas de calor

Auditoria interna independente (quando exequível) a fim de determinar se o SGA está em conformidade com as disposições planeadas para a gestão ambiental e 
se foram adequadamente implementadas e mantidas.

Revisão pela gestão de topo.

o sistema de gestão e o processo de auditoria estarem analisados e validados por um organismo de certificação acreditado ou um verificador externo ao SGA;

Três outros elementos, que podem complementar as fases acima descritas, são consideradas medidas de apoio (facultativas). Contudo, a sua ausência 
normalmente não é inconsistente com as MTD. Estes três passos adicionais são:

. . . Co su o de e ergia

desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

quando exequível, a aplicação regular de benchmarking  setorial, incluindo eficiência energética e atividades de conservação de energia, escolha de materiais para o 
processo, emissões atmosféricas, descargas para água, consumo de água e geração de resíduos.

o impacte ambiental na fase de planeamento de uma nova fábrica;

No caso específico da indústria cerâmica, é também importante considerar os seguintes elementos potenciais dos SGA:
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Não

A utilização de refractários de baixa massa térmica 
permite melhorar a uniformidade de temperatura no 

processo de cozedura e reduzir as perdas energéticas 
devidas ao diferencial de temperatura existente entre 
a vagona carregada com produtos, após a saída do 

forno, e a temperatura ambiente. No entanto, a 
utilização de refractários de baixa massa térmica 

apresenta alguns inconvenientes, nomeadamente a 
menor durabilidade, quando são utilizados 

combustíveis sólidos e/ou líquidos. Assim, no 
momento actual, o ganho de eficiência energética não 
seria compensado pela diminuição da periodicidade 

de substituição dos refractários.

Não aplicável Só para combustíveis gasosos

Sim

Sim

Não aplicável Não se aplica na produção de tijolo

Não

A instalação efectua a secagem dos seus produtos de 
modo a obter uma humidade residual adequada ao 
ciclo de cozedura utilizado.A introdução no forno de 
produto seco com baixa humidade residual implica a 

utilização de um pré-forno. Não existe o espaço 
necessário à colocação de um pré-forno

a redução da quantidade de ar circulante no caso do forno rotativo de fabrico de agregados de argila expandida pode resumir o consumo de energia Não aplicável

II. Sim É efectuada a recuperação do ar de arrefecimento do 
forno, para o processo de secagem

III. Não

A completa substituição dos combustíveis actuais por 
gás natural, representaria um acréscimo de custos 
que tornaria inviável o escoamento da produção a 

preços de mercado

IV.

Não aplicável Não são utilizados fornos de cozedura rápida na 
produção de tijolos

Sim Utilização de materiais com comportamento inerte

redesenho dos produtos cerâmicos de forma a reduzir a massa Sim Os produtos possuem desenho optimizado em função 
das especificações técnicas declaradas

redução da quantidade de água no processo de mistura Sim
É utilizada a menor quantidade de água 

possível,tendo em conta os requisitos do processo e 
dos equipamentos

Não aplicável Não são utilizados auxiliares de sinterização 
adicionais

Não aplicável Actualmente não são aprovados pontos de recepção 
de energia eléctrica à rede de serviço público

Reduzir o consumo de energia primária através da aplicação de co-geração/produção combinada de calor e eletricidade (ver Seção 4.1.3), com base na 
procura útil de calor dentro de esquemas de regulação de calor que sejam economicamente viáveis.

Recuperação do calor em excesso nos fornos, especialmente das zonas de arrefecimento (ver Seção 4.1.2). Em particular, o calor residual da zona de arrefecimento 
dos fornos sob a forma de ar quente pode ser usado no aquecimento de secadores

Substituição de combustível utilizados no processo de cozedura (substituição de fuelóleo pesado e combustíveis sólidos por combustíveis de baixas emissões). Neste 
contexto ver Seção 4.1.4, considerando a alteração do processo de aquecimento dos fornos para combustíveis gasosos ou fuelóleo leve EL (baixo teor de enxofre)

modificação dos corpos cerâmicos. Neste contexto ver ver Secção 4.1.5, onde são apresentadas várias possibilidades e aplicabilidades para a modificação dos 
corpos/materiais cerâmicos, designadamente:

uma menor utilização dos auxiliares de cozedura e/ou a utilização de auxiliares de cozedura feitos de SiC/superligas provoca um menos consumo de energia para 
aquecer o sistema de cozedura. Também podem ser aplicados auxilaires de cozedura efetuados com SiC aos fornso de rolos com tecnologia de cozedura rápida

a otimização da passagem entre o secador e o forno, juntamente com a utilização da zona de pré-aquecimento do forno para terminar o processo de secagem - se o 
processo de fabrico o permitir - evita o arrefecimento desnecessário do materila seco antes do processo de cozedura

a substituição de fornos antigos por fornos de túnel novos, maiores em tamanho e em largura, ou com a mês mesma capacidade ou - se o processo o permitir - 
fornos de cozedura rápida (por exemplo, fornos de rolos), pode resultar na redução dos consumos específicos de energia

melhores revestimentos refratários dos fornos  e dos vagões do forno reduzem o período de arrefecimento e, em resultado disso, as perdas de calor associadas 
(perdas de saída)

a utilização de queimadores de alta velocidade melhora a eficiência da combustão e da transferência de calor

o controlo interativo informatizado dos regimes de cozedura dos fornos resulta numa redução do consumo de energia e também numa diminuição das emissões dos 
poluentes atmosféricos

a utilização de aditivos formadores de poros para a reduzir a condutividade térmica  dos blocos de argila e para diminuir a quantidade de energia necessária para a 
cozedura

redução da temperatura de cozedura e do tempo de residência pela utilização de mistura de auxilares de sinterização e de agentes de formação de vidro, caso 
possível

alteração na composição dos corpos cerâmicos de forma a reduzir a o tempo necessário para a secagem e a cozedura, estimulando a utilização de fornos de 
cozedura rápida com menor capacidade
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a

Não

O encapsulamento de operações geradoras de 
poeiras está dependente do espaço disponível, para 

assistência aos equipamentos, circulação de pessoas 
e equipamentos de movimentação, etc. A instalação 

não foi projectada para a instalação deste tipo 
equipamentos, pelo que, não é possível, por falta de 
espaço, a instalação dos referidos encapsulamentos

Não

A instalação utiliza o processo
de moagem e homogeneização das matérias-primas 

por via semi-húmida, pelo que, não ocorre a formação 
de poeiras no misturador

filtração do ar deslocado enquanto se carregam os misturadores ou o equipamento de doseamento Não
A instalação trabalha por via semi-húmida, pelo que, 
não ocorre formação significativa de poeiras nestas 

operações

Não

Este tipo de silos evita a formação de poeiras quando 
se efectua a moagem e homogeneização das 

matérias-primas por via seca. A instalação trabalha 
por via semi-húmida, pelo que, a utilização deste tipo 
de silos não traz qualquer vantagem relativamente ao 

tipo de armazenamento utilizado

telas de transporte rolante cobertas para matérias-primas potencialmente pulverulentas Não
A instalação trabalha por via semi-húmida, pelo que, 
não ocorre formação significativa de poeiras nestas 

operações

preferência por um processo de circulação nos sistemas transportadores pneumáticos Não

O facto de se utilizar a moagem e homogeneização 
das matérias-primas por via semi-húmida, permite que 

não sejam libertadas quantidades significativas de 
poeiras no processo de transporte, não se justificando 

portanto, a adopção do transporte pneumático

Não

A matéria-prima transportada não liberta quantidades 
significativas de poeiras devido ao facto de se utilizar 
a moagem e homogeneização por via semi-húmida. 

Assim, não existe vantagem na utilização de um 
sistema deste tipo

Não O processo por via semi-húmida não dá origem à 
formação significativa de poeiras

Sim Armazenamento das matérias-primas em locais 
cobertos

Não aplicável A descarga é realizada por camião

Sim Humidificação de matérias-primas potencialmente 
formadoras de poeiras

Não aplicável A remoção é realizada por pá carregadora

. . . E issões de poeiras

. . . . E issões difusas de poeiras

utilização de misturadores cobertos e com sistema de aspiração ou de moinhos de mandíbulas

redução das fugas de ar e dos pontos de derrame, demolição da instalação

silos de armazenamento com capacidade adequada, indicadores de nível com interruptores e com filtros para lidar com o ar deslocado saturado de poeiras durante 
as operações de enchimento

Medidas para áreas de armazenamento. Neste contexto ver Seção 4.2.2, onde são apresentadas várias medidas diferentes, as quais podem ser aplicadas 
individualmente ou em combinação, nomeadamente:

reduzir a emissão de poeiras, sobretudo de poeiras difusas, em locais de armazenamento a granel a céu aberto de matérias-primas minerais envolvendo-os com 
anteparos , paredes ou com uma vedação formada por sebes vivas (barreiras artificiais ou naturais para proteger os montes a céu aberto do vento)

Controlo da altura da descarga à altura variável da pilha, se for possível automaticamente, ou redução da velocidade de descarga nas zonas de armazenamento;

manter os locais húmidos, em particular nas zonas secas, utilizando aspersores (no caso de a fonte de poeira ser localizada, pode instalar-se um sistema de 
aspersão) e limpos com camiões de limpeza

Utilização de sistemas de aspiração (fixos ou móveis) para evitar a formação de poeiras difusas durante as operações de remoção.

Reduzir as emissões difusas de poeiras através do uso de uma combinação das seguintes técnicas:

Medidas para operações com elevadas emissões de poeiras (pulverulentas). Neste contexto ver Seção 4.2.1, onde são apresentadas várias medidas diferentes, que 
podem ser aplicadas individualmente ou em combinação, designadamente:

confinamento das operações que produzem poeiras, tais como moagem, peneiração e mistura;

manuseamento do material em sistemas fechados mantidos sob pressão negativa e eliminação das poeiras do ar da sucção

. . . . E issões po tuais de poeiras resulta tes de operações  o  elevadas e issões de poeiras
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Sim

A zona onde ocorrem as operações geradoras de 
poeiras, zona de preparação da pasta/extrusão, está 
equipada com um sistema de despoeiramento do tipo 

ciclone. A descarga do ar filtrado é efectuada no 
interior da zona de armazenamento de matérias-

primas

separadores centrífugos

filtros de mangas

filtros laminares sinterizados

separadores por via húmida de partículas

precipitadores eletroestáticos

Sim É evitada a acumulação de resíduos no secador

a Sim

O coque de petróleo é um combustível com baixo teor 
em cinzas. Referem os autores, Bruce Miller e David 

Tillma, na página 90 do livro "Combustion Engineering 
Issues for Solid Fuel Systems" "Inerentemente, o 
coque de petróleo é um combustível com baixo

teor de cinzas". Saliente-se que o teor em cinzas do 
coque de petróleo em uso é bastante inferior ao valor 

constante na referida publicação.
O  documento de referência para as grandes 

instalações de combustão refere no ponto 5.1.1.5.1 
Control of emissions from pulverised fuel combustion
"using high quality coals, with respect to high heating 
value, low water content, low ash content, low content 

of sulphur, chlorides and fluorides".
Portanto o conceito de baixo teor de cinzas também é 

aplicável a carvões / coque de petróleo

Não aplicável

A formação de poeiras na fase de enforna é 
provocada pelo escorregamento das peças entre si 

e/ou pelo escorregamento das peças sobre a 
superfície das vagonas.

O sistema de carga de vagonas está dimensionado 
de modo a permitir a utilização de velocidades de 

deslocação e assentamento das peças, que impedem 
o escorregamento das mesmas, não sendo desta 

forma dada origem à formação de poeiras. Assim, não 
são aplicáveis as medidas previstas no ponto 4.2.1, 

uma vez que não ocorre a formação de poeiras 
durante as operações de carga do material a cozer

Manter as emissões de poeiras entre 1-20 mg/m³ (valor médio diário), através da limpeza dos secador, evitando a acumulação de resíduos de poeiras no 
secador e ainda adoptando procedimentos de manutenção adequados (ver Seção 4.2)

. . .  E issões de poeiras resulta tes dos pro essos de  ozedura  os for os

Reduzir as emissões (partículas) de efluentes gasosos no processo de cozedura nos fornos até 1-20 mg/mm³, como valor médio diário, através do uso de 
uma combinação das seguintes  técnicas/métodos primários: 

utilização de combustíveis com baixo nível de cinzas (p.e. gásnatural, GNL, GPL e fuelóleo extra leve); 

minimização da formação de poeiras causadas nas operações de carga do material a cozer no forno.

. . . . E issões de poeiras resulta tes de pro essos de se age

Reduzir as emissões pontuais de poeiras resultantes de operações com elevadas emissões de poeiras para 1-10 mg/m³, médias de meia hora, através da 
aplicação de filtros de mangas. Este intervalo pode ser maior, dependendo das condições concretas de funcionamento. Algumas das técnicas 
direcionadas exclusivamente para a remoção de poeiras consistem da utilização de:
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Não

O filtro de mangas não é um sistema aplicado no 
fabrico de tijolos com cozedura através de 

combustíveis sólidos.
No caso específico do subsector da produção de tijolo 

a utilização deste tipo de filtros é inviável devido à 
temperatura e humidade verificadas nos efluentes 

gasosos que se situam próximas do ponto de orvalho 
o que provoca condensações e consequentes 

incrustações e logo um aumento dramático de custos 
de manutenção, electricidade e paragens de 

produção associadas. Maior manutenção implica 
também um aumento de resíduos gerados nesta 

actividade.
O documento Best Available Techniques (BAT) 

Reference Document for Common Waste Water and 
Waste Gas Treatment/Management Systems in the 
Chemical Sector, refere mesmo que estes filtros não 

são apropriados para poeiras húmidas devido ao risco 
de

entupimento do filtro. Menciona também este 
documento que neste sistema não podem ser 

admitidos inqueimados devido a riscos de incêndio e 
explosão. A formação de inqueimados é característica 

do processo de queima quando são utilizados 
combustíveis sólidos.

O precipitador electrostático não é um sistema 
aplicado no fabrico de tijolos com cozedura através de 

combustíveis sólidos. Segundo o BREFCER esta 
tecnologia de fim-delinha não garante emissões de 

partículas inferiores a 20 mg/Nm3 mas sim inferiores a
50 mg/Nm3. Considerando os valores de emissões 

registados na instalação este sistema não é aplicável.
Adicionalmente, existe risco de explosão em particular 
se o sistema aplicado é a seco; o consumo de energia 

aumenta devido ao funcionamento do precipitador 
electrostático e das operações de manutenção 

surgem resíduos adicionais.
O funcionamento do precipitador electrostático 

também implica custos de manutenção relativamente 
elevados.

É também um sistema fim-de-linha com várias 
limitações ao nível da segurança e da protecção do 
ambiente já demonstradas na prática, como aliás 

refere o relatório de 2008 da IGAOT relativo ao sector 
de fabricação de cimento e cal (página 69). Estas
limitações tem tornado esta MTD numa técnica 

totalmente em desuso.

. .  Co postos Gasosos

Através da aplicação de colunas de adsorção em série, consideram-se níveis de emissão de poeiras inferior a 50 mg/mm³ nos efluentes gasosos tratados 
(gases à saida)

Através do uso de sistemas de tratamento (depuração) a seco de efluentes gasosos com um filtro, consideram-se níveis de emissão de efluentes gasosos 
menores do que 20 mg/m³
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a

I.

Sim
Dentro das matérias-primas que temos acesso, já 

usamos as matérias-primas com o
menor teor de enxofre possível

Não
As matéeias.primas não dão origem a este poluente. 
Também não são utilizados aditivos que deêm origem 

a este poluente

Não Os valores de emissão deste poluente são muito 
inferiores ao VLE

Não Os valores de emissão deste poluente são muito 
inferiores ao VLE

Não
As matérias- primas não dão origem a este poluente. 
Também não são utilizados aditivos que deêm origem 

a este poluente

Não As matérias-primas não dão origem a este poluente. 
Também não são utilizados aditivos que deêm origem 

II.

Não aplicável Só com combustíveis gasosos

Não aplicável Só com combustíveis gasosos

Sim O produto é cozido à temperatura mínima que lhe 
permite cumprir as caracteríticas definidas

Sim É utilizado o ciclo de cozedura mais rápido possível

Sim Indicado pela monitorização em contínuo

Sim
São utilizadas matérias-primas com baixo teor de 

nitrogénio. A temperatura de
cozedura é inferior a 1300 °C.

Compostos Inorgânicos Clorados: utilização de matéria-prima e de aditivos com baixo teor de cloro;

Compostos Inorgânicos Fluorados: utilização de matéria-prima e de aditivos com baixo teor de flúor;

Compostos Orgânicos Voláteis (COV): minimização de compostos orgânicos nas matérias-primas, aditivos e ligantes

Metais Pesados: utilização de matéria-prima e de combustível com baixo teor destes elementos e minimização da utilização nos processos de engobagem e/ou 
vidragem.

Manter as emissões de NO  resultantes dos efluentes gasosos dos processos de cozedura nos fornos abaixo de 250 mg/m³ como valor médio diário em 
referência a NO , para temperaturas de fornos abaixo dos 1300 ºC, ou abaixo dos 500mg/m³, como valor médio diário em referência a NO₂, para 
temperaturas de fornos iguais ou superiores a 1300 ºC, através da aplicação de uma combinação de medidas/técnicas primárias, excepto para agregados 
de argila expandida.

Otimização da curva da cozedura, através de:

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

Aumento da velocidade de aquecimento no intervalo entre os 400ºC e a temperatura de cozedura;

Redução da temperatura de cozedura;

Ciclos de cozedura mais rápidos;

Controlo do teor de oxigénio no processo de cozedura,

Óxidos de Enxofre (SOx): utilização de matérias-primas,  de combustíveis (gás natural ou GPL) e aditivos (p. ex. areia) com baixos teores de enxofre

Óxidos de Azoto (NOx): minimização dos compostos de azoto nas matérias-primas e aditivos;

Redução da entrada de precursores dos poluentes:

. . .  Medidas/t i as pri rias

Reduzir as emissões de compostos gasosos (ou seja, HF, HCl, SOx, COV, metais pesados) de efluentes gasosos resultantes da cozedura nos fornos 
através da aplicação de uma ou de uma combinação das seguintes medidas/técnicas primárias:
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Não aplicável

a Não

Não é um sistema aplicado no subsector do fabrico de 
tijolos com cozedura através de combustíveis sólidos.

Sendo uma MTD prevista no BREFCER para as 
partículas e SO2, não garante o cumprimento do VLE 
de 20 mg/Nm3 para as partículas, o que significa que 
para atingir este VLE teria ser complementada com 

outra tecnologia de fim de linha, situação impraticável.
Esta técnica apresenta algumas limitações tais como: 
elevado consumo de adsorventes, grande quantidade 

de resíduo, o carbonato de cálcio reage com os 
componentes ácidos do fluxo gasoso e formando 
CO2, aumenta o consumo energético devido ao 

funcionamento do adsorvedor, aumenta a emissão de 
poeiras devido às poeiras provenientes dos granulos 

de carbonato de cálcio, emissões de ruído.
O carbonato de cálcio comum é mais indicado para 

remover HF e SO3, dado que o SO2 é menos reativo, 
por isso seria necessária a utilização de um carbonato 
de cálcio modificado e logo mais caro. Ainda assim, a 
eficiência seria apenas de 30 a 85% na redução do 

SO2.
É necessário muito espaço para instalação do 

sistema e existe pouca flexibilidade relativamente aos 
controlos e aos adsorventes utilizados. Existem 

também diversos condicionalismos relacionados com 
condições de funcionamento do forno, elevada

produção de resíduo do adsorvente, aumento do 
consumo electrico e impacte ambiental total.

Acresce que não é uma técnica aplicável dado que o 
teor em sulfato de cálcio pode dar origem a 

eflorescências nos tijolos.

. . .  Medidas/t i as se u d rias e e   o i aç o  o   edidas/t i as pri rias

Manter as emissões de NOx resultantes de efluentes gasosos (off-gases) de motores de co-geração abaixo dos 500 mg/m³, como valor médio diário 
expresso em NO₂ através da aplicação de medidas de optimização do processo.

Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos dos efluentes gasosos, resultantes do processo de cozedura nos fornos, através da aplicação 
de uma das seguintes medidas/técnicas:

Colunas de adsorção em série (tipo cascata);
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Não

À justificação dada no ponto 5.1.3.4, acresce que:
Filtro de mangas

As mangas são demasiado sensíveis a gases 
corrosivos característicos deste tipo de indústria. Há 

formação de resíduos devido ao uso de adsorventes. 
A eficiência de remoção de SO2 varia entre de 10 até 
80% usando o hidróxido de cálcio como absorvente, 
ou seja este absorvente não garante o cumprimento 
do VLE. Apenas a utilização de bicarbonato de sódio 

garante a remoção de 98 a 99% de SO2, no entanto é 
um reagente com custos bastante mais elevados e 
cujos resíduos ricos em sais solúveis de sulfato de 
sódio e fluoreto de sódio não podem ser facilmente 

colocados em aterro.
De salientar que adsorventes contendo carbonatos 
reagem com os componentes ácidos dos gases de 

combustão e libertam CO2.
Precipitador electrostático

Relativamente ao precipitador electrostático acresce 
que sendo uma MTD prevista no BREFCER para as 

partículas e SO2, não garante o cumprimento do VLE 
de 20 mg/Nm3 para as partículas, o que significa que 
para atingir este VLE teria ser complementada com 

outra tecnologia de fim de linha, o que configura uma 
situação impraticável.

1-10 mg/m³ para Fluoreto na forma de HF

1-30 mg/m³ para Cloro na forma de HCL

<500 mg/m³ para SOx na forma de SO₂, teor de enxofre das matérias-primas <0,25%

500 - 2000 mg/m³ para SOx na forma de SO₂, teor de enxofre das matérias-primas >0,25%

a Não aplicável

O processo propriamente dito de produção de tijolo 
não dá origem à produção de águas residuais. O 

único consumo de água que proporciona a produção 
de águas residuais na forma de lamas é o sistema de 

despeoiramento (hidrofiltro)

instalação de um sistema de alta pressão na fábrica para efeitos de limpeza (ou equipamento de lavegem de alta pressão)

passagem de dos sistemas de tratamento a húmido dos efluentes gasosos (off-gases) para sistemas alternativos sem consumo de água

instalação de sistema in situ de recolha dos resíduos de vidragem

Reduzir o consumo de água através da aplicação das diferentes medidas de optimização do processo. As medidas para otimização do processo, 
aplicadas individualmente ou em combinação, podem ser:

. . . ãguas residuais de pro esso  e issões e  o su o

Depuração a seco de efluentes gasosos com um filtro (filtro de mangas ou precipitador electrostático).

Através do uso de uma combinação de medidas/técnicas primárias da Seção 5.1.4.1 e/ou das medidas/técnicas secundárias indicadas nesta seção, os 
níveis de emissão de compostos inorgânicos gasosos resultantes do processo de cozedura nos fornos são alcançados os níveis VEA associados às MTD, 
respetivamente de:

intervir nos circuitos da água, instalando válvulas automáticas para evitar fugas quando a água já não é necessária
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instalção de sistemas de transporte de barbotinas por condutas

separar a recolha das águas residuais de processo de diferentes fases do processo

Não aplicável

Arejamento

Sedimentação (decantação)

Filtração

Absorção por carvão ativado

Precipitação química

Coagulação e floculação

Troca iónica e osmose invertida

Não aplicável

0,1 mg/l para AOX

0,3 mg/l para Chumbo (Pb)

2,0 mg/l para Zinco (Zn)

0,07 mg/l para Cádmio (Cd)

a Sim As lamas do hidrofiltro são incorporadas na 
matéria-prima

Não
As lamas do hidrofiltro são incorporadas na 

matéria-prima e logo reutilizadas no  produto que lhes 
deu origem

Reciclar/reutilizar as lamas através da aplicação de uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

Se mais de 50% da água tratada for reutilizada no processo de fabrico, maiores concentrações destes poluentes podem ainda ser MTD VEA, desde que as cargas 
poluentes que quantidade específica por quantidade de produção (kg de matéria-prima processadas) não sejam superiores à carga poluente resultante de uma taxa 
de reciclagem da água inferior a 50%

. . . La as

Reduzir as emissões de cargas poluentes nas descargas de águas resíduais. Os níveis de emissãoassociados - VEA, apresentados no BREF, nas 
descargas de águas resíduais associados às MTD, respetivamente de:

Prever o tratamento através da aplicação de sistemas de tratamento das águas residuais de processo, individualmente ou de forma combinada, de modo a 
garantir que a água é adequadamente tratada  para ser reutilizada no processo de fabrico ou para ser descarregada, seja directamente para a água, ou 
indiretamente, num sistema municipal de tratamento de águas residuais, seguintes:

Sistemas de reciclagem das lamas;

Reutilização de lamas em outros produtos.

. . . Perdas de pro esso sólidas/resíduos sólidos

Homogeneização

reutilização das águas residuais de processo na mesma etapa de processo, em particular a reutilização repetida da água de lavagem depois de efetuado o tratamento 
adequado

50 mg/l para Matérias em Suspensão
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a Sim
São reintroduzidas no processo todas as 

matérias-primas que saiam do circuito de transporte 
inerente ao processo

Sim Os produtos partidos são reintroduzidos no processo

Não Esta hipótese não foi considerada e é dependente de 
licenciamento

d Sim Os fornos estão equipados com sistemas de controlo 
automático da curva de cozedura

e Sim Sistema automático de enforna

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

Reutilização de matérias-primas (pasta) antes dos processos térmicos;

Reutilização de caco e peças cerâmicas danificadas no próprio processo produtivo;

Uso de resíduos/perdas processuais sólidas em outras indústrias;

Controlo eletrónico do processo de cozedura;

Optimização do modo de enforna.
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a Não Não existe espaço em torno dos equipamentos mais 
ruidosos para realizar o seu encapsulamento

Sim As fontes ruidosas estão equipadas com sistemas de 
apoio que isolam as vibrações

Sim São utilizados ventiladores de baixa rotação nas 
exaustões directas para a atmosfera

d Sim A instalação cumpre os requisitos legais relativos ao 
ruído

e Não O ruído produzido pelos equipamentos afectos ao 
processo é de baixa intensidade

f Sim

g Sim

h Sim

Não A utilização de aditivos ricos em cálcio daria origem ao 
surgimento de efluorescências de sulfato de cálcio

Não aplicável

A instalação não tem emissões de compostos 
orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos 
processos de cozedura – com concentrações 

superiores a 100 a 150 mg/m3. As concentrações de 
COV emitidos estão abaixo dos VEA indicados

a

a

Colocação das janelas e portões e das unidades mais ruidosas longe de vizinhança;

Isolamento acústico (sonoro) das janelas e paredes;

Manter portas e janelas fechadas;

Realização de atividades (exteriores) ruidosas apenas durante o dia;

Confinamento (encapsulamento) das unidades;

Reduzir o ruído através do uso da combinação das seguintes técnicas:

. . . Ruído

Isolamento de vibrações de fontes ruidosas;

Utilização de ventiladores de baixa rotação e silenciadores;

Reduzir as emissões pontuais de poeiras de processos de vidragem por atomização para 1-10 mg/m³, como valor médio de meia hora, através da 
aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3)

. . . Tu os de gr s

. . . . E issões po tuais de poeiras

. . . . Co postos org i os vol teis

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações do efluente tal e qual 
(gás bruto) superiores a 100-150 mg/m³, consoante as características do efluente gasoso, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, 
em média diária, expressa em C total, através de pós-combustão térmica em termo-reactores de câmara única ou tripla (ver seção 4.3.5.1).

Reduzir as emissões de compostos gasosos (ou seja, HF, HCl, SOx) resultantes dos efluentes gasosos da cozedura da combustão através da adição de 
aditivos ricos em cálcio (ver Seção 4.3.2), caso a qualidade do produto final não seja afectada.

Manutenção adequada da instalação.

.  MTD ESPECÍFICáS PáRá DETERMINáDOS SETORES

. . .Tijolos e telhas

. . . . Co postos gasosos/ edidas/t i as se u d rias

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

. . . . Perdas de pro esso sólidas/resíduos sólidos

Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos, sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de uma ou de uma 
combinação das seguintes medidas (ver Seção 4.5.2.2):

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações do efluente gasoso tal e 
qual (gás bruto)  superiores a 100-150 mg/m³, consoante as caraterísticas do gás bruto, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, em 
média diária, expressa em C total, através de pós-combustão térmica em termoreactores de câmara única ou tripla (ver Seção 4.3.5.1).

. . . Produtos refra t rios

. . . . Co postos org i os vol teis

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis de volumes baixos volumes de efluentes gasosos (off-gases ) resultantes do tratamento com 
compostos orgânicos através da aplicação de filtros de carvão activado (ver Seção 4.3.4.5). Para volumes de efluentes gasosos (off-gases) mais elevados, 
as MTD devem reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis resultantes do tratamento com compostos orgânicos através da aplicação de pós-
combustão térmica (ver Seção 4.3.5.1) até 5-20 mg/m³, como valor médio diário expresso em C total.
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d

a

a

Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

. . . ágregados de argila expa dida

. . . . E issões po tuais de poeiras

Reduzir as emissões pontuais de poeiras dos processos de secagem por atomização para 1-30 mg/m³, como valor médio de meia hora (médias de meia 
hora)  através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou para 1-50 mg/m³ através da aplicação de ciclones (ver Seção 4.2.3.1) em 
combinação com separadores por via húmida de partículas (ver Seção 4.2.3.4) nas instalações existentes, se a água de lavagem puder ser reutilizada.

Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de vidragem para 1-10 mg/m³, como valor médio de meia hora, através da aplicação 
de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou de filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).

Reutilizar as lamas resultantes do tratamento das águas residuais de processo no processo de prepação da pasta cerâmica, com taxas de 0,4-1,5% por 
peso de lamas secas adicionadas à pasta cerâmica, através da aplicação de um sistema de reciclagem das lamas (ver Seção 4.5.1.1), quando aplicável.

. . .  Reutilizaç o das la as

. . . . Reutilizaç o das  guas residuais de pro esso

Reutilizar águas residuais de processo no processo de produção com indices de reciclagem de águas residuais de processo de 50-100% (dependendo do 
tipo de produto de fabrico, ver Seção 4.4.5.1) através da aplicação de uma combinação de medidas de optimização do processo e sistemas de tratamento 
de águas residuais de processo, como referido na Seção 4.4.5.

Reduzir as emissões de HF resultantes dos efluentes gasosos dos processos de cozedura nos fornos para 1-5 mg/m³, como valor médio diário, através da 
aplicação de, por exemplo, sistemas de tratamento de efluentes gasosos com um filtro de mangas (ver Seção 4.3.4.3).

Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processos de cozedura nos fornos através da aplicação de sistemas de 
adsorção modular (ver Seção 4.3.4.2), especialmente para caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18 000 m³/h) e quando as concentrações de 
compostos inorgânicos que não HF (SO , SO  e HCl) e de particulas no efluente gasoso são baixas.

. . . . Co postos gasosos / Medidas/t i as se u d rias

. . .  E iss o de poeiras das operações de  ozedura

Reduzir as emissões de poeiras (partículas) de efluentes gasosos dos processos de cozedura nos fornos para 1-5 mg/m³, como valor médio diário, 
através da aplicação de sistemas de tratamento por via seca com um filtro de mangas (ver Seção 4.3.4.3), também usado na remoção de fluoretos.

. . . ázulejos e ladrilhos

. . . . E issões po tuais de poeiras

. . . .  Co postos gasosos/ edidas/t i as pri rias

Reduzir as emissões pontuais de NOx resultantes de efluentes gasosos do processo de cozedura nos fornos rotativos abaixo de 500 mg/m³, referentes ao 
valor médio diário expressos como NO , através da aplicação de uma combinação de medidas/técnicas primárias (ver Seções 4.3.1 e 4.3.3).

Reduzir as emissões pontuais de poeiras resultantes de efluentes gasosos (off-gases ) para 5-50 mg/m³, como valor médio diário, através da aplicação de 
precipitadores eletrostáticos (ver Seção 4.2.3.5) ou separadores por via húmida de poeiras (ver Seção 4.2.3.4).

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;
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a

a

d

a

d

Reduzir as emissões pontuais de poeiras dos processos operações de vidragem para 1-10 mg/m³ como valor médio por meia hora, através da aplicação 
de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).

. . . Louça de  esa e louça or a e tal  Cer i a do sti a

. . . . E issões po tuais de poeiras

Reduzir as emissões pontuais de poeiras (particulas) dos processos de secagem por atomização para 1-30 mg/m³ como valor médio de meia hora (média 
de meia hora) através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou para 1-50 mg/m³ através da aplicação de ciclones (ver Seção 4.2.3.1) em 
combinação com separadores por via húmida de poeiras (ver Seção 4.2.3.4) nas instalações existentes, se a água de lavagem puder ser reutilizada.

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

Reutilizar águas residuais de processo no processo de produção, com taxas de reciclagem de águas residuais de processo de 30-50%, através da 
aplicação de uma combinação de medidas de optimização do processo e sistemas de tratamento de águas residuais de processo, como referido na Seção 
4.4.5

. . . . Reutilizaç o das  guas residuais de pro esso

. . . . Perdas de pro esso sólidas/resíduos sólidos

Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de um ou de uma 
combinação das seguintes medidas (ver Seção 4.5.2.2):

. . . . Co postos gasosos/ edidas/t i as se u d rias

Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processos de cozedura nos fornos através da aplicação de adsorção modular 
(ver Seção 4.3.4.2), especialmente nos caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18000 m³/h) e quando as concentrações de compostos 
inorgânicos que não HF (SO , SO  e HCl) e de poeiras no efluente gasoso são baixas.

Reutilizar águas residuais de processo no processo de produção com taxas de reciclagem das águas residuais de processo de 30-50% através da 
aplicação de uma combinação de medidas de otimização do processo e de sistemas de tratamento de águas residuais de processo, como referido na 
Seção 4.4.5

. . . . Reutilizaç o das  guas residuais de pro esso

. . . . Co postos gasosos/ edidas/t i as se u d rias

Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processo de cozedura nos fornos através da aplicação de distemas de adsorção 
modular (ver Seção 4.3.4.2), especialmente para caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18000 m³/h) e quando as concentrações de compostos 
inorgânicos que não HF (SO , SO  e HCl), e de particulas nos efluentes gasosos são baixas.

Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de vidragem para 1-10 mg/m³ como valor médio de meia hora (média de meia hora) 
através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou de filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;

Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

. . . Louças Sa it rias

. . . . E issões po tuais de poeiras

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

. . . . Perdas de pro esso sólidas/resíduos sólidos

Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos, sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de um ou de uma 
combinação das seguintes medidas (ver Seção 4.5.2.2):

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;

Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

. . . Cer i as t i as

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;
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a

a

d

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações no efluente gasoso (gás 
bruto) superiores a 100-150 mg/m³, consaoante as caraterísticas do efluente gasoso, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, média 
diária, expressa em C total, através de pós-combustão térmica em termo-reactores de câmara única ou tripla (ver Seção 4.3.5.1).

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;

Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

. . . á rasivos  o  liga te i org i o

. . . . Co postos org i os vol teis

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

. . . . Perdas de pro esso sólidas/resíduos sólidos

Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos, sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de um ou de uma 
combinação das seguintes medidas:

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações no efluente gasoso 
superiores a 100-150 mg/m³, consoante as caraterísticas do efluente gasoso, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, média diária, 
expressa em C total, através de pós-combustão térmica em termo-reatores de câmara única ou tripla (ver Seção 4.3.5.1).

. . . . Co postos org i os vol teis

. . . . Co postos gasosos/ edidas/t i as se u d rias

Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processos de cozedura nos fornos através da aplicação de adsorção modular 
(ver Seção 4.3.4.2), especialmente para caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18000 m³/h) e quando as concentrações de compostos 
inorgânicos que não HF (SO , SO  e HCl) e de particulas nos efluentes gasosos são baixas.

Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de secagem por atomização para 1-30 mg/m³ como valor médio de meia hora (média 
de meia hora) através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou para 1-50 mg/m³ através da aplicação de ciclones (ver Seção 4.2.3.1) em 
combinação com separadores húmidos de poeiras (ver Seção 4.2.3.4) nas instalações existentes, se a água de lavagem puder ser reutilizada.

Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de vidragem para 1-10 mg/m³, como valor médio de meia hora (média de meia hora), 
através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou de filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).

. . . . E issões po tuais de poeiras
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s.a o

.

. a Sim 

.  Não Não é considerado relevante

.  Sim Estão definidas metas e objectivos para o 
consumo energético

. d

. d  i. Sim Estão definidos os responsáveis pela gestão 
energética

. d  ii. Sim São avaliadas as competências e realizada 
formação quando necessário

. d  iii. Sim Estão definidos os canais de comunicação

. d  iv. Sim Estão definos procedimentos de sensibilização 
dos trabalhadores

. d  v. Sim Estão arquivados e disponíveis para consulta os 
documentos relativos à gestão energética

. d  vi. Sim É avaliado o consumo enegético dos principais 
processos

. d  viii. Não aplicável

. d  ix. Não aplicável

. e Não Indisponibilidade de dados

. f

. f  i. Sim Os consumos energéticos são controlados e 
monitorizados periodicamente

. f  ii. Sim A partir de monitorização e de validação de 
dados

. f  iii. Sim Estão arquivados e disponíveis para consulta os 
registos relativos à gestão energética

. f  iv. Não Não existe um sistema de gestão energética 
formalmente implementado

. g Sim A gestão avalia a eficiência e adequabilidade da 
gestão energética

. Sim 
As ações e investimentos com impacte 
ambiental são avaliadas relativamente à relação 
custo benefício e efeitos cruzados

. Sim Os aspectos que influenciam a eficiência da 
instalação encontram-se identificados

.

. a Sim Os tipos e utilizações da energia encontram-se 
identificados

. . . Gest o da efi i ia e e g ti a
Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes 
especificidades (ver secção 2.1)

Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética);

Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação;

Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8);

Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:

.  MTD PARA INSTALAÇÕES

Preparação e resposta a emergências
Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem).

Benchmarking : Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com 
benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9)

Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:

Controlo e monitorização (ver MTD 16)

Ações preventivas e corretivas

Estrutura e responsabilidade

Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)

Comunicação

Envolvimento dos trabalhadores;

Documentação

Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

. . . . Ide tifi aç o dos aspetos  ela io ados  o  a efi i ia e e g ti a de u a i stalaç o e opo tu idades de poupa ça de e e gia

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

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

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

Manutenção de registos

Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade 
com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5)

Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia.

. . . Pla ea e to e esta ele i e to de o jetivos e  etas

. . . . Melho ia  o tí ua do a ie te

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

BREF ‐ Efi i ia e e g ti a  ENE  | Data de adoção:  /  | Ve são:  . .

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD

.  Sim 
Os principais consumidores de energia 
encontram-se caracterizados relativamente ao 
tipo e quantidade de energia consumida

. 

.   i. Sim Os sistemas significativos são desligados 
quando não estão em operação

.   ii. Sim Os isolamentos estão dimensionados de acordo 
com o critério de máxima eficiência

.   iii. Sim As redes de utilidades estão dimensionadas de 
forma otimizada

. d Sim A utilização da energia é otimizada através da 
utilização da energia excedente dos processos

. e Sim A energia excedente dos processos é 
aproveitada internamente em outros processos

. f Não aplicável

.

. a Sim Os processos podem ser avaliados por balanço 
energético

.  Não 

.  Sim Os processos podem ser avaliados por 
estimativas adequadas e cálculos

. Sim 
Estão identificadas e implementadas as 
possibilidades de recuperação energética na 
própria instalação

.

. a Sim Ver Bref Cer

.  Não Não é considerado relevante

.  Não aplicável

. d Não Não é considerado relevante

. e Não Não é considerado relevante

. f Sim Ver Bref Cer

.

. a Sim 
Estão definidos, quantificados e comparados 
indicadores de eficiência energtica para a 
instalação

.  Não Os indicadores são avaliados casuisticamente

.  Sim 
Estão identtificados e são registados, fatores 
que podem originar variações na eficiência 
energética

. Não Não estão disponíveis dados validados

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

Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo: 

Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo: 

Modelos, bases de dados e balanços energéticos;

Técnicas como a metodologia pinch , a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia; 

Estimativas e cálculos.

Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações

. . . . A o dage  de siste as pa a a gest o e e g ti a

Controlo/redução dos tempos de operação, eg.  desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;

otimização do isolamento; 

Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.

Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros 
processos e ou sistemas.

possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas

possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)

Secagem, separação e concentração.

. . . . Esta ele i e to e  evis o dos o jetivos e i di ado es de efi i ia e e g ti a 

Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:

Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e 
quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética;

Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores; 

Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização 
no seu todo são, por exemplo: 

Unidades de processo (vide  BREFs setoriais)
Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente; 
Arrefecimento e vácuo (vide  BREF ICS)
Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem; 
Iluminação;

. . . . Be ch arki g 

Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks  setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados. 
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD

. Não aplicável

. a

. 

. 

. d

. e

. Sim A utilização da energia entre os diversos 
processos da instalação encontra-se otimizada

.

. a Não 

.  Não 

.  Não 

. d Sim É realizada a avaliação comparativa de 
resultados

. e Não 

. f Não 

.

. a Sim É recrutado pessoal especializado e é dada 
formação ao pessoal interno

.  Não 

.  Sim Os recursos internos são partilhados entre 
instalações

. d Não 

. e Sim Sempre que justificável

.

. a Não 

.  Sim Os principais parâmetros de desempenho estão 
identificados e são monitorizados

.  Sim Os principais parâmetros de desempenho são 
registados

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

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

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

. . . Au e to da i teg aç o do p o esso

Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações

. . . Ma te  a di i a das i i iativas  o do í io da efi i ia e e g ti a

. . . I teg aç o da efi i ia e e g ti a  a fase de p ojeto  E ergy efficie t desig  
Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, 
tomando em consideração todos os seguintes aspetos: 

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

Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes

Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional).

. . . P ese vaç o das  o pet ias 

Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:

Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de 
cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal;
Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras 
instalações);
Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;

Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:

Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; 
Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o 
utilizador/pagador;
Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;

Benchmarking;

Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional;

A documentação ou o registo esses parâmetros.

. . . Ma ute ç o

Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado
Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

. . . Co t olo efi az dos p o essos

Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:

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

Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD

.

. a Sim Estão atribuídas as responsabilidade pelo 
planeamento e execução da manutenção

.  Sim 
O programa de manutenção tem em conta as 
características técnicas dos equipamentos e as 
consequências das suas eventuais falhas

.  Sim Os registos de manutenção são arquivados

. d Sim 
Durante a manutençao de rotina, os 
equipamentos são avaliados relativamente a 
avarias ou anomalias

. e Sim É realizada a deteção precoce de anomalias nos 
equipamentos e respetiva reparação

. Sim Os pontos característicos das operações são 
regularmente monitorizados

. Sim São aplicadas as técnicas setoriais previstas no 
Bref Cer

. a

. 

. 

.   i.

.   ii.

.   iii.

.   iv.

.   v.

. d  

. e

. f

.

. a Sim 

.  Não 

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

Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção

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

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

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas: 

Cogeração;
Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;
Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:

Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas;

Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de 
transferência;

Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações 
em que a mesma possa ser melhorada;

Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível 
dessas situações.

. . . Co t olo e  o ito izaç o
Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e 
atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética. 

. . MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA

. . . Co ust o

. . . Siste as de Vapo

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

Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais.
Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF.

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

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

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

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

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

Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg.  combustíveis não fósseis).
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD

. Não aplicável Não são utilizados permutadores de calor

. a

. 

. Não aplicável Ver Bref Cer

.

. a Sim 

.  Sim 

.  Sim 

. d Sim 

. Sim É verificada a qualidade do fornecimento de 
energia elétrica

.

. a Sim Os cabos elétricos estão dimensionados de 
acordo com os critérios de projecto em vigor

.  Sim 

.  Sim Em caso de aquisição ou substituição

. d Sim Sempre que possível

.

. a Não 

. 

.   i. Sim Em caso de aquisição ou substituição

.   ii. Sim Funcionamento entre 50 a 100% da capacidade 
nominal

.   iii. Sim Quando existe necessidade de variar a 
velocidade

.   iv. Sim 

.   v.

.   v.  . Sim 

.   v.  . Sim 

.   v.  . Sim 

.   vi. Sim Substituição por EEM

.   vii. Sim 

.   viii. Sim 

. . . Re upe aç o de Calo

Manter a eficiência dos permutadores de calor através de: 

Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo;
Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga;
Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;
Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

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

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

Monitorização periódica da sua eficiência, e;
Prevenção e remoção de incrustações

. . . Coge aç o

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

. . . Fo e i e to de e e gia el t i a 
Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas 
em função da sua aplicabilidade:

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

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

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). 

Dimensionamento adequado dos motores

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

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

. . . Su siste as  ue utiliza   oto es el t i os

Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem: 

Instalação ou remodelação do sistema

Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada. 
Controlo de qualidade da energia

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. 

Ligação direta, quando possívell; 
Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V; 
Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.

Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM.

Uso de:
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MTD 
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s.a o

BREF ‐ Efi i ia e e g ti a  ENE  | Data de adoção:  /  | Ve são:  . .

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD

. v  ix Sim 

. 

.   i. Sim 

.   ii. Sim 

.

. a Não aplicável Não são utilizados sistemas de pressão múltipla

.  Sim Compressores de parafuso com variação de 
velocidade

.  Não São utilizados s sistemas recomendados pelo 
fabricante

. d Sim São evitadas as perdas por frição

. e Sim Instalado pelo fabricante

. f Sim Variação de velocidade

. g Sim 

. h Não 

. i Sim 

. j Sim Quando justificável

. k Não aplicável O ar comprimido é utilizado em cilindros 
pneumáticos

. l Sim 

.  Não São cumpridos os prazos indicados pelo 
fabricante

.  Sim 

. Não Não é considerado relevante

. a

. 

. 

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. 

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

Operação e Manutenção 

Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla 

Upgrade  dos compressores 

Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração

Redução e perdas de pressão por fricção
Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)
Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade

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

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

. . . Siste as de a   o p i ido

Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas: 

Design,  instalação e remodelação  de sistemas

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.

Reduzir as fugas de ar 

Aumentar a frequência de substituição dos filtros

Otimizar a pressão de trabalho.

. . . Siste as de  o age

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

Utilização de sistemas de controlo sofisticados 
Recuperação do calor residual para utilização noutras funções
Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema
Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes

Operação e manutenção de sistemas

Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas
Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação.
Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista)

Projeto
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Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD

. d

. e

. f

. g

. h

. i

. j

. k

. Não Não é considerado relevante

. a

. 

. 

. d

. e

. f

. g

. h

. i

. j

. k

. l

. 

. 

. o

. p

. 

. 

. s

. t

.

. a Sim 

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

Controlo e Manutenção

Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção
Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas.
Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno. 

. . . Siste as AVAC  a ue i e to, ve tilaç o e a   o di io ado

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

Sistema de distribuição

Projeto e controlo

Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo.
Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema
Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada 
Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.

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

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

para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide  Tabela 4.8. do BREF;
para aquecimento, vide  BREF,
para bombagem, vide BREF;
para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide  BREF ICS

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

Análise e projeto das necessidades de iluminação

Manutenção

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

. . . Ilu i aç o

Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide  Tabela 4.9):

Identificação das necessidades de iluminação.
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Des iç o de a o do  o  o BREF ou Co lusões MTD

.  Sim 

.  Sim 

. d Sim 

. e Sim 

. Sim Ver Bref Cer

. a

. 

. 

. d

. e

. f

. g

. h

. i

. j

. k

. . . P o essos de se age ,  o e t aç o e sepa aç o

Operação, controlo e manutenção

Operação

Design

Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.

Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor)
Otimização do isolamento do sistema de secagem
Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas

Automatização dos processos térmicos de secagem

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.
Utilização de uma combinação de técnicas.
Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana.
Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo
Secagem direta
Utilização de vapor sobreaquecido

Controlo

Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide 

Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos:

Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de 
processo

Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.

Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores.
Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente. 



Processo n.º: 450.10.02.02.018249.2014.RH4

Utilização n.º: A014213.2014.RH4

Início: 2014/11/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 502841591

Nome/Denominação Social* Preceram - Indústrias de Construção, SA

Morada* Travasso, Ap.31

Localidade Pombal

Código Postal 3101-901

Concelho* Pombal

Telefones 236210160

Fax 236210169

Localização

Designação da captação Poços (AC2, AC3, AC4, AC5) - Preceram

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Roçadas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Pinhal Litoral / Pombal / Pombal

Longitude -8.67031

Latitude 39.89124

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica 04MON0680 :: Rio Arunca

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água O29 :: Lourical

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Outro

Profundidade (m) 10.0

Diâmetro máximo (mm) 2500.0
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Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.140

Volume máximo anual (m3) 24000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

4000

Nº horas/dia em extração 16

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 0.1000

Área atual a regar (ha) 0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 0.1000

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Gota a gota

Atividade Industrial

Tipo de indústria Cerâmica - Fabricação de tijolo cerâmico

CAE Principal 23321 : Fabricação de tijolos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui as Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com os códigos A009308.2014.RH4, Aut-2010-0265, Aut-2011-0267, Aut-2011-0268.

2ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

3ª O autocontrolo deste título reune os volumes de água captada nos 4 poços correspondentes às autorizações referidas num dos
pontos anteriores.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 4000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.001209.2015.RH4

Utilização n.º: A001377.2015.RH4

Início: 2015/02/04

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 502841591

Nome/Denominação Social* Preceram - Indústrias de Construção, SA

Morada* Travasso, Ap.31

Localidade Pombal

Código Postal 3101-901

Concelho* Pombal

Telefones 236210160

Fax 236210169

Localização

Designação da captação Furo AC1 - Preceram

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Roçadas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Pinhal Litoral / Pombal / Pombal

Longitude -8.67027

Latitude 39.89119

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica 04MON0680 :: Rio Arunca

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotary com circulação directa

Profundidade (m) 185.0

Diâmetro máximo (mm) 270.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:
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Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.140

Volume máximo anual (m3) 6000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Nº horas/dia em extração 16

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 0.1000

Área atual a regar (ha) 0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Gota a gota

Atividade Industrial

Tipo de indústria Cerâmica - Fabricação de tijolo cerâmico

CAE Principal 23321 : Fabricação de tijolos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código AUT-2009-2543.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.012316.2020.RH4A

Utilização n.º: L011503.2020.RH4A

Início: 2020/07/01

Validade: 2025/06/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00022851

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502841591

Nome/Denominação Social* Preceram - Indústrias de Construção, SA

Idioma Português

Morada* Travasso - Apartado31

Localidade* Pombal

Código Postal 3101-901

Concelho* Pombal

Telefones 236210160

Fax 236210169

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Separador de Hidrocarbonetos - Oficina

Nível de tratamento implementado Primário

Tipo de tratamento Físico (decantação e filtração)

Nut III – Concelho – Freguesia Pinhal Litoral / Pombal / Pombal

Longitude -8.662884

Latitude 39.888724

Ano de arranque 2011

População servida (e.p.) 0

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Pluviais contaminadas

Características do Afluente Bruto

Volume Médio mensal 66.66666666666667 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição LT2 - Separador oficina Cerâmica 1

Meio Recetor Solo
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Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Pinhal Litoral / Pombal / Pombal

Longitude -8.662804

Latitude 39.888715

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica PT04MON0680 :: Rio Arunca

Tipo de massa de água

Massa de água

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

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.

4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.

9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.

16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.
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17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.

18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.

2ª Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes
de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às
disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas
nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.

3ª Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de
descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.

4ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

5ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.

6ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

7ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.

8ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima de forma a não interferir com qualquer poço, furo,
mina, nascente ou similar, existente no local.

9ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

10ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

11ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.

12ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

13ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

14ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

15ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

16ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.

17ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 2500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
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hídricos > Formulários).

2ª É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no
art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.

Parâmetro VLE Legislação aplicável

Óleos Minerais (mg/L) 15 a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 a)

pH (Escala de Sörensen) 6 - 9 a)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade semestral.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

--

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semestral Pontual

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semestral Pontual

Saída Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Semestral Pontual

Saída Óleos Minerais (mg/L) Metodologia aplicável em conformidade com o Semestral Pontual
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disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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