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Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

CELE
PL202010280014
63

Atividades do Anexo II do Decreto-
Lei n.º 12/2020, de 6 de abril: 
Fabrico de produtos cerâmicos por 
cozedura, nomeadamente telhas, 
tijolos, tijolos refratários, ladrilhos, 
produtos de grés ou porcelanas, 
com uma capacidade de produção 
superior a 75 toneladas por dia.

23-08-2021 - 21-08-
2031

Não -

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

PCIP
PL202010280014
63

Categoria 3.5 – Capacidade 
Instalada: 160,576 t/d; Volume total 
forno: 766,724 m3; Densidade 
máxima carga enfornada: 320,89 kg
/m3

24-08-2021 -
22-08-
2028 Não

Deferido 
condicionado

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

REAR
PL202010280014
63

Decreto-Lei nº 39/2018 13-07-2021 - - Sim Favorável

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
de Lisboa 
e Vale do 
Tejo

LOC1.1 - Mapa
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Descampado

Zona urbana

Zona urbana

Zona urbana

15 248,00

25 752,00

41 000,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Zona Urbana (Dispersa ou Mista)

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

T001066

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na 
íntegra a Licença Ambiental (LA) n.º 396/0.0/2011, de 28 
de fevereiro, tratando-se de uma renovação com 
alteração.

T001067

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 da instalação RAA

T001267

Informar sobre a data de paragem/reinício de etapas de 
processo/linhas de produção, desenvolvidas no 
estabelecimento, nomeadamente por constrangimentos 
temporários de escoamento de produtos obtidos dessas 
mesmas etapas.

Período de vida da instalação
E-mail: IPPC@apambiente.pt + e-mail geral CCDR; e 
RAA

T001068

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 da instalação RAA

T001069

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 da instalação RAA

T001070

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 da instalação RAA

T001071 Registar os acontecimentos, respetivas consequências e 
ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de vida da instalação RAA

T001072

Registar os acontecimentos/causas, respetivas 
consequências, correções e ou ações corretivas, caso 
se verifique incumprimento das condições do TUA. Caso 
o referido incumprimento corresponda a excedência de 
valor limite de emissão, deverá o operador evidenciar 
que a curto prazo sejam implementadas ações 
corretivas e seja(m) realizada(s) nova(s) medição(ões) 
para avaliar a eficácia das medidas implementadas, no 
sentido de repor o normal funcionamento da instalação.

Período de vida da instalação RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou 
reclamações recebidas e o tratamento dado (resposta 

LOC1.7 - Localização
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T001073 ao reclamante e implementação de ações corretivas e 
preventivas).

Período de vida da instalação RAA

T001075

As alterações da instalação que modifiquem o projeto 
aprovado, que possam ter consequências no ambiente 
ou que impliquem alteração nas condições 
estabelecidas neste TUA estão sujeitas a prévia 
notificação à Entidade Coordenadora, através das 
plataformas/canais de comunicação definidos para o 
efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva 
autorização. Apresentar cópia das evidências da(s) 
notificação(ões) no RAA.

Período de vida da instalação RAA

T001268

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

Período de vida da instalação Quando solicitado

T001343

A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a 
instalação da obtenção de todas as outras autorizações, 
licenças ou atos de controlo prévio, designadamente 
urbanísticos, necessários e legalmente exigíveis para o 
desenvolvimento da atividade.

Período de vida da instalação RAA

T001352 Cumprir o disposto no TEGEE em vigor Período de vida da instalação Cumprir o disposto no TEGEE em vigor

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

T001076

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 da instalação RAA

T001077

Tomar em consideração os princípios gerais e os outros 
aspetos relevantes na exploração do estabelecimento, 
na monitorização de emissões para o ar e para a água 
previstos no REF ROM.

Período de vida da instalação -

T001078

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 da instalação Parecer interno da APA

T001079

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 da instalação
De acordo com o parecer da APA ao Relatório de 
Avaliação de Necessidade de Relatório de Base

T001080

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 da instalação RAA
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Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

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

cumprimento

T001081 Todas
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e ou 
subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde são 
utilizadas

Período de vida de instalação RAA

Código
Produtos intermédios e ou 

finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação
Demonstração do 

cumprimento

T001082 Produto Acabado/Pro duzido Registar o volume de produção mensal e anual efetivados e 
capacidades de produção efetivadas.

Período de vida de instalação RAA

Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro
/identifica

ção da 
fonte 

atribuído 
pela 

CCDR Altura (m)
Diâmetro 

(m)

Identificaç
ão das 

unidades 
contribuin
tes para a 

fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt)
Combustí

vel

Sistema 
de 

Tratament
o de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T001292 FF1

Exaustão 
Despoeira
mento - 
Fábrica 1

14.200
Despoeira
mento 
fábrica 1

Não 
aplicável

Filtro de 
mangas

T001108 FF3
Secador 
(túnel) - 
Fábrica 1

11.400

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,00
Gás 
Natural

T001109 FF4
Secador 
(túnel) - 
Fábrica 1

12.300

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,00
Gás 
Natural

T001110 FF5
Secador 
(túnel) - 
Fábrica 1

12.300

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,00
Gás 
Natural

T001112 FF7
Forno 
(túnel) - 
Fábrica 1

12.300
Fase de 
cozedura 
do Forno 1

4,10 Gás 
Natural

Forno Fase de Gás 
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Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro
/identifica

ção da 
fonte 

atribuído 
pela 

CCDR Altura (m)
Diâmetro 

(m)

Identificaç
ão das 

unidades 
contribuin
tes para a 

fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt)
Combustí

vel

Sistema 
de 

Tratament
o de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T001113 FF8 (túnel) - 
Fábrica 1

12.300 cozedura 
do Forno 1

4,10 Natural

T001111 FF6
Secador 
(túnel) - 
Fábrica 1

12.300

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,00
Gás 
Natural

T001114 FF15
Forno 
(rolos) - 
Fábrica 2

12.900

Exaustão 
da zona de 
arrefecime
nto do 
Forno 2

8,00
Gás 
Natural

T001115 FF16
Forno 
(rolos) - 
Fábrica 2

14.000

Exaustão 
da zona de 
arrefecime
nto do 
Forno 2

8,00
Gás 
Natural

T001116 FF17
Forno - 
Fábrica 3 13.500

Exaustão 
da zona de 
arrefecime
nto do 
Forno 3

8,50
Gás 
Natural

T001117 FF18
Forno - 
Fábrica 3 13.400

Exaustão 
da zona de 
arrefecime
nto do 
Forno 3

8,50
Gás 
Natural

T001118 FF19
Forno - 
Fábrica 3 14.000

Exaustão 
da zona de 
arrefecime
nto do 
Forno 3

8,50
Gás 
Natural

T001119 FF20
Secador - 
Fábrica 3 13.100

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,33
Gás 
Natural

T001120 FF21
Secador - 
Fábrica 3 13.100

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,33
Gás 
Natural

T001121 FF22
Secador - 
Fábrica 3 13.100

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,33
Gás 
Natural

T001122 FF23
Secador - 
Fábrica 3 13.100

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

2,33
Gás 
Natural

T001360 FF24

Exaustão 
Despoeira
mento - 
Fábrica 2

22.500 Não 
aplicável

Filtro de 
mangas

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000009 FF25

Exaustão 
Despoeira
mento - 
Fábrica 2

22.500 Despoeira
mento

Não 
aplicável

Filtro de 
mangas

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000014 FF26

Exaustão 
de calor 
cogeração 
1

11.400 Exaustão 
de calor

Não 
aplicável

T000010 FF27
Cogeração 
2 17.640

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

Gás 
Natural

Gases de 
combustão 
da unidade 
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Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro
/identifica

ção da 
fonte 

atribuído 
pela 

CCDR Altura (m)
Diâmetro 

(m)

Identificaç
ão das 

unidades 
contribuin
tes para a 

fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt)
Combustí

vel

Sistema 
de 

Tratament
o de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000011 FF28 Cogeração 
1

17.640 de 
cogeração

Gás 
Natural

T000026 FF29

Exaustão 
de calor 
cogeração 
2

11.400 Exaustão 
de calor

Não 
aplicável

T001125 FF30
Forno - 
Fábrica 2 16.500

Exaustão 
da zona de 
arrefecime
nto do 
Forno 2

8,00
Gás 
Natural

T001126 FF31
Secador 
(rolos) - 
Fábrica 2

15.200

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

1,86
Gás 
Natural

T001362 FF32
Secador 
(rolos) - 
Fábrica 2

15.200

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração 
(Ar quente)

1,86 Gás 
Natural

T001128 FF33
Secador 
(rolos) - 
Fábrica 2

15.200

Gases de 
combustão 
da unidade 
de 
cogeração

1,86
Gás 
Natural

T000034 FF34

Gerador de 
Emergênci
a – Fábrica 
1

Gasóleo

T000033 FF35

Gerador de 
Emergênci
a – Fábrica 
2

Gasóleo

T000035 FF36

Gerador de 
Emergênci
a – Fábrica 
3

Gasóleo

T000025 FF37 Forno 
estático 1

12.300
Exaustão 
do forno 
estático 1

0,95 Gás 
Natural

T000019 FF38 Forno 
estático 2

12.300
Exaustão 
do forno 
estático 2

0,95 Gás 
Natural

Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001131 FF1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 Trienal Não aplicável

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.2 do 
BREF CER
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001135 FF3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001141 FF3
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001140 FF3 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001142 FF3

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001136 FF4 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001143 FF4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001144 FF4
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001145 FF4

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001137 FF5

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001148 FF5 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001146 FF5
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001147 FF5

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001138 FF6 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001149 FF6

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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
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Código
Código da 
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Valor limite 
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referência
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medição

Condições 
cumprimento

T001151 FF6
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001150 FF6

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001153 FF7

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

T001154 FF7

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001155 FF7 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001156 FF7

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001158 FF7

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

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
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T001157 FF7 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001160 FF7
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001162 FF8

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001165 FF8

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

T001166 FF8 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001167 FF8
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001337 FF8

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

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
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T001171 FF8 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001169 FF8

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3
2 x por ano, 
quando em 
funcionamento

18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001178 FF15

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

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

T001229 FF15
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001231 FF15 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001238 FF15 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001246 FF15

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER
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Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001260 FF15

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001252 FF15

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001179 FF16

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

T001181 FF16
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001192 FF16 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001199 FF16

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001202 FF16 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER
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T001205 FF16

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001250 FF16

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

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

T001173 FF17

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001196 FF17
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001189 FF17

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

T001225 FF17 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001212 FF17

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER
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T001220 FF17

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

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

T001213 FF17 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001228 FF18

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

T001197 FF18 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001232 FF18
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001234 FF18

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001243 FF18

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

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
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 
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específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001256 FF18

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001257 FF18 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001191 FF19 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001198 FF19

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001211 FF19
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001218 FF19

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

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

T001224 FF19

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER
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referência
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T001223 FF19 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001288 FF19

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001227 FF20

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001230 FF20

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001247 FF20 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001266 FF20
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001233 FF21
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER
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cumprimento

T001242 FF21 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001255 FF21

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001259 FF21

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001176 FF22

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001188 FF22
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001254 FF22 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001258 FF22

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER
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cumprimento

T001174 FF23

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001182 FF23
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001193 FF23 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001194 FF23

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001132 FF24

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.2 do 
BREF CER

T001133 FF25

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.2 do 
BREF CER

T001184 FF27
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

400 mg/Nm3 Trienal 15.0

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

Quadro 12 do 
Decreto-Lei 39
/2018, de 11 
de junho
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T001235 FF27 Monóxido de 
Carbono (CO)

450 mg/Nm3 Trienal 15.0

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

Quadro 12 do 
Decreto-Lei 39
/2018, de 11 
de junho

T001248 FF27

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis Não 
Metânicos 
(COVNM)

110 mg/Nm3 Trienal 15.0

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

Quadro 12 do 
Decreto-Lei 39
/2018, de 11 
de junho

T001185 FF28
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

400 mg/Nm3 Trienal 15.0

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

Quadro 12 do 
Decreto-Lei 39
/2018, de 11 
de junho

T001240 FF28

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis Não 
Metânicos 
(COVNM)

110 mg/Nm3 Trienal 15.0

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

Quadro 12 do 
Decreto-Lei 39
/2018, de 11 
de junho

T001236 FF28 Monóxido de 
Carbono (CO)

450 mg/Nm3 Trienal 15.0

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

Quadro 12 do 
Decreto-Lei 39
/2018, de 11 
de junho

T001172 FF30

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

T001183 FF30
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER
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T001207 FF30 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001217 FF30

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001251 FF30

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

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

T001261 FF30

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001289 FF30 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001210 FF31 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001221 FF31

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001215 FF31

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001226 FF31
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001290 FF32
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001186 FF32

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001253 FF32

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001265 FF32 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER

T001203 FF33 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001291 FF33
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

100 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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 
5.1.4.1 c) do 
BREF CER

T001208 FF33

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

30 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

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

T001214 FF33

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.3.3 do 
BREF CER

T001301 FF37

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001302 FF37 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001303 FF37
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001304 FF37 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001305 FF37

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

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

T001306 FF37

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001307 FF37

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

T001310 FF38

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.2 do 
BREF CER

T001311 FF38 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001312 FF38
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

250 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.1 b) do 
BREF CER

T001313 FF38 Monóxido de 
Carbono (CO)

sem VLE mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Informação de 
contexto 
solicitada ao 
abrigo do 
BREF CER
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T001314 FF38

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

50 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

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

T001315 FF38

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.1.4.2 do 
BREF CER

T001316 FF38

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

5 mg/Nm3 2x por ano 18.0

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

Valor limite de 
emissão 
definido com 
base no limite 
superior da 
gama de VEA 
estabelecidos 
na MTD 
5.2.5.3 do 
BREF CER

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

T001274
Adotar boas práticas e medidas de minimização das 
emissões pontuais, durante o funcionamento normal e 
nos arranques e paragem.

Período de vida da instalação RAA

T001270
Efetuar a avaliação detalhada das eficiências de 
redução dos sistemas de tratamento de efluentes 
gasosos (STEG) instalados

Período de vida da instalação RAA

T001271 Reavaliar a necessidade de implementação de sistemas 
de tratamento de emissões gasosas (STEG) adicionais

Período de vida da instalação RAA

T001342

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 da instalação RAA

T001269
Registar o número de horas de funcionamento, 
associado a cada fonte de emissão de poluentes para a 
atmosfera

Período de vida da instalação RAA

T001273

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores 
de concentração medidos e os valores de concentração 
corrigidos para o teor de oxigénio de referência 
(procedendo a uma comparação com os VLE), os 
caudais mássicos e a respetiva carga poluente 
(expressa em ton/ano ou kg/ano), incluindo a 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados. Para cada parâmetro a monitorizar 
abrangidos por BREF setorial: devem ser apresentados 
os resultados de monitorização obtidos nos últimos 2 
anos (“ano de referência” + “ano de referência - 1” + 
"ano de referência -2"). Realizar uma análise crítica da 
evolução dos resultados obtidos neste período.

Período de vida da instalação RAA
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T001285

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 da instalação RAA

T001286

Nas fontes pontuais associadas aos fornos e aos 
secadores, caso se verifiquem concentrações de 
compostos orgânicos voláteis (COV) 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 da instalação RAA

T001287
A frequência de monitorização estabelecida para 
parâmetros abrangidos pelo BREF CER só pode ser 
alterada por decisão da APA.

Período de vida da instalação RAA

T001338

A monitorização das fontes FF3 a FF8 deverá ser 
retomada logo que os equipamentos a que se 
encontram associadas retomem a atividade, conforme 
as condições estabelecidas Quadro EXP4.1.2.

Período de vida da instalação RAA

T001339
As fontes pontuais FF26, FF29, FF34, FF35 e FF36 não 
carecem de monitorização nos termos do Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho

Período de vida da instalação RAA

T001275

Para as fontes de emissão pontual da instalação, a 
frequência de monitorização dos parâmetros não 
abrangidos pelo BREF CER, poderá ser alterada desde 
que cumpra os requisitos constantes do art.º 15º do 
Decreto-lei n.º 39/2018, de 11 de junho. O operador 
deve comunicar a alteração de frequência de 
monitorização à APA e CCDR-LVT

Período de vida da instalação RAA

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

T001083
Adotar boas práticas e medidas de minimização nas 
emissões difusas, durante o funcionamento normal e 
nos arranques e paragem.

Período de vida da instalação RAA

T001084

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 da instalação RAA
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Código Código
Tipo de energia 

utilizada
Capacidade de 

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

armazenamento Valores Tep

T001355 Energia Eléctrica

T001356 Gás Natural

T001357 Gasóleo

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

T001085

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 da instalação RAA

T001086 Registar o consumo específico de energia (quantidade 
de energia consumida/quantidade de produto acabado).

Período de vida da instalação RAA

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

T001087
Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual 
de água discriminando, quando possível, por utilizações 
(processo industrial, lavagens e consumo doméstico)

Período de vida da instalação RAA

T001088
Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de 
água por captação e discriminando, quando possível, 
por utilizações (processo industrial, lavagens, rega)

Período de vida da instalação RAA

T001089

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 da instalação RAA

T001090

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água Subterrânea em anexo a 
este TUA.

Período de vida da instalação RAA
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T001091
Dar cumprimento às condições estabelecidas pela 
Entidade Gestora do Sistema para as autorizações de 
descarga de águas residuais

Período de vida da instalação RAA

T001092
Registar o volume de lamas removidas do separador de 
hidrocarbonetos, aquando dos procedimentos de 
limpeza/manutenção.

Período de vida da instalação RAA

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

T001093

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

Período de vida da instalação RAA

T001094
O operador deverá dar cumprimento às condições 
impostas no regulamento da Entidade Gestora, bem 
como à licença/autorização de descarga.

Período de vida da instalação RAA

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

T001095

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 da instalação RAA

T001096
Assegurar que nos locais de armazenamento se 
verifique a disposição dos mesmos por tipologia de 
resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de vida da instalação RAA

T001097

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 da instalação RAA

T001098 Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras Período de vida da instalação RAA
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T001099
Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados 
no processo produtivo evidenciando a etapa onde são 
produzidos

Período de vida da instalação RAA

T001100
Efetuar o registo da produção específica de resíduos do 
processo produtivo (quantidade de resíduos gerados
/quantidade de produto acabado)

Período de vida da instalação RAA

T001101

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, chamote, 
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 vida da instalação RAA

T001354

A valorização interna de resíduos não perigosos 
produzidos localmente pela incorporação no processo 
produtivo 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 vida da instalação RAA

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

T001102

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

Período de vida da instalação RAA

T001103

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 após a realização da avaliação de ruído anterior RAA
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Código Tipo de desativação

T001104 Total ou parcial

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

T001105 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

T001106
Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação

Aquando da conclusão da desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado

Relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial

Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T001276 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

T001277 Situações de incumprimento de 
condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Comunicação no prazo máximo 
de 48 horas após a ocorrência; 
Relatório num prazo de 15 dias 
após a ocorrência

EC, APA

T001278 Relatório Ambiental Anual 
(RAA)

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

Até 30 de junho de cada ano APA

T001279 Relatório de Base

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online de 
transferência de ficheiros para 
o email ippc@apambiente.pt

De acordo com o parecer da 
APA a emitir quanto ao 
Relatório de Avaliação de 
Necessidade de Relatório de 
Base

APA

T001280
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR) Anualmente, em data a definir APA

T001281 Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR)

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

APA

SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões (O conteúdo dos 
relatórios de autocontrolo e a 
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T001282 Emissões Ar
comunicação dos resultados 
das monitorizações devem ser 
efetuados de acordo com a 
Portaria n.º 221/2018, de 01 
/08. Até à operacionalização da 
plataforma eletrónica única de 
comunicação de dados e ao 
abrigo do previsto no art.º 41º 
do DL n.º 39/2018, deve ser 
seguido o procedimento 
transitório publicado no portal 
da APA)"

45 dias a contar da data de 
realização dos ensaios CCDR LVT

T001283 Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da previsão de 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades - com 6 
meses de antecedência

APA

T001284
Relatório Final de Conclusão 
do Plano de Desativação total 
ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado

APA

T001344
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

T001345

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

T001346 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

T001347 Devolver licenças de emissão Através de conta RPLE
Até 30 de abril do ano seguinte 
àquele que se reportam os 
dados

APA

T001348 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

T001349

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

T001350

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

Formato digital através da 
Plataforma do Registo da União Sempre que assim se imponha EC, APA
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Código Ficheiro Descrição

T001358 Sistematizacao MTD_Soladrilho_BREF CER.pdf MTD_BREF CER

T001359 AC2_Licenca Furo ARH.pdf Captação água

T001361 TEGEE_207.05.IV.pdf Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE)
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2. Parcialmente implementada Ver alínea acima

Não estando equacionada a adoção de 
itens inerentes a um SGA considerado 
MTD, o operador deve equacionar no 
âmbito da reavaliação a efetuar à situação 
da instalação perante o BREF CER, os 
seguintes itens considerados obrigatórios, 
sem prejuízo dos demais identificados na 
MTD expressa no ponto 5.1.1 do BREF 
CER, e tomando particular consideração 
aos detalhes da respetiva seção de 
descrição presente no BREF CER:
d. Aplicação dos procedimentos definidos 
de forma a atingir os objetivos e as metas 
propostos, em particular para os 
procedimentos que não se encontram já 
implementados;
e. Avaliação do desempenho da instalação, 
após implementação das medidas de ação 
inicialmente propostas, e adoção de 
eventuais medidas corretivas necessárias;
f. Revisão do SGA pelos mais altos 
responsáveis da instalação.

n.a. Ver alínea acima

3. Aplicação geral
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Não estando equacionada a adoção de itens 

inerentes a um SGA considerado MTD, o operador 

deve equacionar no âmbito da reavaliação a efetuar à 

situação da instalação perante o BREF CER, os 

seguintes itens considerados obrigatórios, sem 

prejuízo dos demais identificados na MTD expressa 

no ponto 5.1.1 do BREF CER, e tomando particular 

consideração aos detalhes da respetiva seção de 

descrição presente no BREF CER:

d. Aplicação dos procedimentos definidos de forma a 
atingir os objetivos e as metas propostos, em particular 

para os procedimentos que não se encontram já 
implementados;

e. Avaliação do desempenho da instalação, após 
implementação das medidas de ação inicialmente 

propostas, e adoção de eventuais medidas corretivas 
necessárias;

f. Revisão do SGA pelos mais altos responsáveis da 
instalação.

A empresa não pretende implementar e certificar 
nenhum SGA (EMAS ou EN ISO 14001). Foram 

implementadas algumas ações ao nível dos 
instrumentos de gestão ambiental, 

nomeadamente: Definição de uma Politica 
Ambiental (ver Anexo E11 - Soladrilho_Politica 

Qualidade e Ambiente );  A Soladrilho tem 
implementado um documento que define as 

responsabilidades para com os requisitos legais 
aplicáveis (licenças, monitorizações, calibrações 

de equipamentos e sistemas de segurança, 
entre outros).

A Soladrilho desenvolveu, implementou e 
comunica regularmente o seu Sistema de 

Gestão de Resíduos, que inclui recomendações 
destinadas a todos os colaboradores da 

organização, aos clientes e fornecedores e 
define a política de gestão de resíduos da 

organização.
Em 2019 foi novamente realizada uma Auditoria 

Anual Ambiental. Foi realizada uma análise 
documental e uma visita às instalações onde se 

desenvolvem as atividades e à sua área 
envolvente. Na verificação documental foi 

testada a sua adequabilidade, licenciamentos, 
monitorizações, controlo operacional e 

procedimentos existentes. Na visita aos locais 
onde são desenvolvidas as atividades foi 

possível constatar a existência e a 
implementação de práticas de gestão ambiental. 

A auditoria foi realizada de acordo com 
metodologias de amostragem de atividades, 
documentos e colaboradores entrevistados, 

tendo havido o cuidado de garantir a 
representatividade da amostra selecionada.

1.

Aplicação geral

Parcialmente implementada

Implementar ações que conduzam à 
melhoria do atual SGA, parcialmente 

existente na instalação, através, 
designadamente, do seguinte:

a. Definição de uma política ambiental para 
a instalação ao nível mais elevado da sua 

administração;
b. Planificação e definição dos 

procedimentos necessários (objetivos e 
metas);

c. Adoção de aspetos complementares, os 
quais não integram o conjunto de itens 
característicos de um SGA considerado 

MTD.

n.a.

Implementar ações que conduzam à melhoria do 

atual SGA, parcialmente existente na instalação, 

através, designadamente, do seguinte:

a. Definição de uma política ambiental para a instalação 
ao nível mais elevado da sua administração;
b. Planificação e definição dos procedimentos 

necessários (objetivos e metas);
c. Adoção de aspetos complementares, os quais não 

integram o conjunto de itens característicos de um SGA 
considerado MTD.

O melhor desempenho ambiental é normalmente conseguido através da utilização das melhores técnicas e do seu funcionamento de modo mais eficaz e 
eficiente possível. Para as instalações PCIP, um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um instrumento que os operadores podem utilizar de forma 
sistemática para tratar das questões de projeto, construção, manutenção, exploração e desativação.                                                                                        
MTD implementadas
A empresa não pretende implementar e certificar nenhum SGA (EMAS ou EN ISO 14001). Foram implementadas algumas ações ao nível dos 
instrumentos de gestão ambiental, nomeadamente:
- Definição de uma Politica Ambiental: A Administração já tinha definido a Política de Qualidade, a qual foi complementada em 2012, por forma a integrar 
princípios de natureza ambiental. Assim, foi definida a Política de Qualidade e Ambiente da Soladrilho (ver Anexo E11 - Soladrilho_Politica Qualidade e 
Ambiente) a qual foi divulgada/comunicada aos seus colaboradores, fornecedores e outras partes interessadas. É disponibilizada ao público através da 
sua afixação em diversos locais da empresa.
- Adoção de Procedimentos Operativos: A implementação de procedimentos operativos permite integrar um conjunto de questões como: a definição de 
responsabilidades, a formação, sensibilização e competência, a comunicação interna e externa, o envolvimento dos colaboradores, o controlo eficiente 
dos processos, melhorar a manutenção e a resposta às emergências, salvaguardando o cumprimento da legislação ambiental.
- Estabelecer e documentar as responsabilidades ambientais: A Soladrilho tem implementado um documento que define as responsabilidades para com 
os requisitos legais aplicáveis (licenças, monitorizações, calibrações de equipamentos e sistemas de segurança, entre outros) - ver Anexo E9 - 
Requisitos e Responsabilidades. 
- Estabelecer e documentar os procedimentos de gestão de resíduos: A Soladrilho desenvolveu, implementou e comunica regularmente o seu Sistema 
de Gestão de Resíduos, que inclui recomendações destinadas a todos os colaboradores da organização, aos clientes e fornecedores e define a política 
de gestão de resíduos da organização. 
- Formalizar a metodologia de acesso aos diplomas legais e da identificação dos requisitos aplicáveis: A Soladrilho desenvolveu um ficheiro com o 
resumo da legislação ambiental aplicável, bem como com a verificação da sua conformidade, o qual é periodicamente atualizado (ver Anexo E16 - 
Legislação Aplicável).
- Avaliação do desempenho da instalação: Iniciar ciclo de auditorias anuais de verificação da conformidade (Anexo E17 - Auditoria Interna 2019). Foi 
realizada uma análise documental e uma visita às instalações onde se desenvolvem as atividades e à sua área envolvente. Na verificação documental 
foi testada a sua adequabilidade, licenciamentos, monitorizações, controlo operacional e procedimentos existentes. Na visita aos locais onde são 
desenvolvidas as atividades foi possível constatar a existência e a implementação de práticas de gestão ambiental.
A auditoria foi realizada de acordo com metodologias de amostragem de atividades, documentos e colaboradores entrevistados, tendo havido o cuidado 
de garantir a representatividade da amostra selecionada. A documentação disponibilizada e analisada apresentou-se adequada. 
MTD por implementar
- Definição e planificação de procedimentos incluindo (objetivos e metas): A Soladrilho está a avaliar a definição de objetivos e metas para a área 
ambiental, os quais deverão ser enquadrados com a Política de Qualidade e Ambiente aprovada pela Administração.
- Definição de medidas de eventual desativação da instalação: De acordo com o ponto 7 da Licença Ambiental, deverá ser elaborado um Plano de 
Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar à APA, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de 
desativação definitiva parcial ou total da instalação, estimadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local da exploração em estado 
ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o local desativado. A Soladrilho não prevê desativar as suas instalações nos 
próximos anos, pelo que não irá apresentar este Plano.
MTD não previstas
Das medidas apresentadas no Documento de Referência “BREF – August 2007” relativas aos Sistemas de Gestão Ambiental, não está prevista a 
realização das seguintes: 
- Planeamento de ações preventivas e ações corretivas: As ações preventivas e corretivas decorrerão da implementação da Política, Plano de Gestão 
Ambiental, procedimentos operativos e da avaliação do desempenho da instalação. As mesmas serão analisadas e tratadas internamente recorrendo 
aos recursos disponíveis, mas não seguindo um procedimento escrito. 
- Implementação e adesão a um SGA internacionalmente aceite - Revisão pela gestão: Dado que a Soladrilho não pretende, pelo menos para já, 
implementar um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com as normas existentes, não existe a necessidade de revisão pela gestão. No entanto, toda 
a formalização e implementação dos instrumentos de gestão ambiental propostos serão acompanhadas pela Administração da Soladrilho.
- Preparação e publicação de uma Declaração Ambiental: Não está previsto que a Soladrilho proceda à preparação e publicação de uma Declaração 
Ambiental de forma a divulgar informações sobre o seu desempenho ambiental.
- Benchmarking sectorial - Desenvolvimento de novas tecnologias mais “limpas”: Não está prevista participação da Soladrilho em programas de 
benchmarking setorial ou em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias mais “limpas”.
Ainda assim, a Soladrilho está atenta aos desenvolvimentos setoriais, através do seu relacionamento com a APICER – Associação Portuguesa da 
Indústria de Cerâmica e com o CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, bem como do acompanhamento de revistas da especialidade e do 
contacto com fornecedores de equipamentos e de tecnologia.



n.a.

Ventiladores de recirculação instalados no 
secador;

Recuperação do excesso de calor dos fornos da 
zona de arrefecimento dos produtos;

Utilização de gás natural

Os subsetores dos tijolos e telhas, azulejos e ladrilhos são os maiores consumidores de energia, associado à grande tonelagem de produção, sendo 
que, a cozedura nos fornos é a grande responsável pelo principal consumo. As MTD devem reduzir o consumo de energia primária através da aplicação 
de cogeração/produção combinada de calor e eletricidade com base na procura útil de calor dentro de esquemas de regulação de calor que sejam 
economicamente viáveis e devem reduzir o consumo de energia pela aplicação da combinação das seguintes técnicas: melhor conceção dos fornos e 
secadores; recuperação do calor em excesso dos fornos; substituição de combustível no processo de cozedura; modificação nos corpos cerâmicos. O 
consumo anual 2019 de energia elétrica (2.065.159 kWh) é inferior ao valor consumido em 2014 (2.400.403 kWh), 2015 (2.604.383 kWh) e 2018 
(2.153.504 kWh), mas superior ao valor consumido em 2013 (1.839.248 kWh), 2016 (1.781.381 kWh) e 2017 (2.040.588 kWh). É um valor inferior ao 
valor de referência usado no processo de licenciamento ambiental (2.316.792 kWh). Por outro lado, o consumo anual de gás natural na instalação fabril 
(excluindo a cogeração) em 2019 (1.706.378 Nm3) é inferior ao registado em 2014 (2.035.634 Nm3), 2015 (2.026.447 Nm3), e 2018 (1.765.571 Nm3), 
mas superior ao verificado em 2016 (1.305.944 Nm3) e 2017 (1.508.216 Nm3). É neste caso superior ao valor de referência usado no processo de 
licenciamento ambiental (1.580.346 Nm3). Quando adicionado do consumo de gás natural na cogeração, o valor de 2019 (4.579.097 Nm3) é inferior ao 
registado em 2018 (4.649.382 Nm3). Para o gasóleo inverteu-se a tendência decrescente verificada já em 2015 e 2016, com uma nova diminuição no 
consumo nos anos seguintes (passou de 55,596 m3 em 2013, para 67,501 m3 em 2014, para 54,008 m3 em 2015, para 48,60 m3 em 2016, para 42,01 
m3 em 2017 e para 35,01 m3 em 2018). Em 2019 tivemos 39,01 m3, ainda assim um valor muito inferior ao usado no processo de licenciamento 
industrial (100 m3). 
Em termos de energia elétrica obteve-se em 2019 um índice específico de 204,2 kWh/ton de produto acabado, tendo-se verificado um consumo 
específico melhor que o obtido em 2013 (209,0 kWh/ton de produto acabado), 2014 (215,0 kWh/ton de produto acabado), 2015 (228,9 kWh/ton de 
produto acabado), 2016 (229,2 kWh/ton de produto acabado), 2017 (212,2 kWh/ton de produto acabado) e 2018 (204,9 kWh/ton de produto acabado). 
Em relação ao gasóleo (utilizado só para transporte) obteve-se em 2019 um índice específico de 0,0039 m3/ton de produto acabado, sendo este valor 
melhor que os obtidos em 2013 (0,0063 m3/ton de produto acabado), 2014 (0,0060 m3/ton de produto acabado), 2015 (0,0047 m3/ton de produto 
acabado), 2016 (0,0063 m3/ton de produto acabado) e 2017 (0,0044 m3/ton de produto acabado), mas pior que o obtido em 2018 (0,0033 m3/ton de 
produto acabado). No que diz respeito ao gás natural, incluindo a cogeração, obteve-se em 2019 um índice específico de 452,7 Nm3/ton de produto 
acabado, sendo este valor pior que o obtido em 2018 (442,3 Nm3/ton de produto acabado).
Consequência destes valores, verificaram-se em 2019 melhores índices de ecoeficiência para a energia elétrica, isto é, para produzir uma tonelada de 
produtos equivalente foram consumidos menos energia elétrica que em 2018. Por outro lado, obteve-se  um pior índice de ecoeficiência para o gás 
natural e gasóleo, isto é, para produzir uma tonelada de produtos equivalente foi consumido mais gás natural e mais gasóleo que em 2018. 
MTD implementadas
Controle automático dos circuitos forno /secador, incluindo as condições de operação (humidade e temperatura): A Soladrilho já implementou há vários 
anos ações que conduzem à redução/otimização dos consumos de energia, as quais são desenvolvidas em contínuo:
- Os secadores dispõem internamente de sensores de temperatura e humidade que permitem fixar temperaturas e tempos de secagem, de acordo com 
o teor de humidade do material.  - O controlo regular do teor de humidade do material à saída do secador permite evitar a secagem excessiva, 
respeitando os limites impostos pela fase seguinte do processo, permitindo aumentar a eficiência energética dos referidos equipamentos. - Nos 
secadores, instalar ventiladores nas zonas com contribuições térmicas independentes (ajustáveis) de modo a se atingir a temperatura necessária: Os 
secadores existentes dispõem de ventiladores ajustáveis, consoante a amplitude térmica pretendida.
- Tornar os fornos mais estanques: A Soladrilho realiza periodicamente operações de manutenção para avaliar as condições das paredes e estrutura dos 
fornos (selagem) mantendo-as em bom estado, evitando as perdas térmicas para o exterior, e as entradas de ar frio.
- Proceder à verificação periódica do isolamento e estrutural dos fornos, de forma a reduzir ao mínimo as perdas térmicas para o exterior: É prática, 
quando da paragem anual de produção, realizar a manutenção preventiva dos isolamentos das superfícies aquecidas (fornos e secadores). Um melhor 
isolamento térmico resulta numa redução das perdas de calor.
- Diminuir as perdas térmicas na entrada e saída dos fornos: Os fornos da Soladrilho são de funcionamento contínuo, de baixa inércia térmica (ao nível 
das paredes e da vagona), sendo que se trabalha, quando possível, num regime de carga próximo da capacidade nominal, de forma que os intervalos 
entre as cargas sejam minimizados. Esta boa prática permite, reduzir substancialmente o consumo de energia pois para além de permitir ciclos mais 
rápidos, são normalmente bastante mais eficientes.
- Utilizar queimadores de alta velocidade: Os fornos de rolos e o forno de túnel estão equipados com queimadores de alta velocidade, com módulos de 
controlo de temperatura e pressão, com grande precisão, que permitem manter ciclos mais curtos e assim aumentar a eficiência da queima e de 
transferência de calor (melhora a eficiência da combustão e transferência de calor).
- Substituição de fornos de túnel por fornos de rolos: Os fornos mais usados na instalação são os de rolos (Fábrica 2 e 3). Em 2012, 2013, 2016, 2017, 
2018 e 2019 apenas funcionou o forno da Fábrica 2 e, em 2014 e 2015, a Fábrica 3 funcionou por um curto período de tempo. O forno da Fábrica 1, 
mais lento e maior consumidor de energia, não funciona há vários anos. Os fornos de rolos diferenciam-se pelo facto de possibilitarem, em geral, um 
tempo de cozedura com curvas de cozedura mais reduzidas, a redução de efluentes gasosos e de consumos de energia (térmica e elétrica) e a 
diminuição dos custos de investimento e de manutenção. Face ao avultado investimento que seria necessário, não se prevê a substituição do forno de 
túnel existente, ou seja, não se afigura como técnica e economicamente viável.
- Substituição de secadores verticais por secadores horizontais, uma vez que os segundos têm ciclos de secagem mais curtos que os primeiros: Em 
2009 a Soladrilho procedeu à substituição do secador da Fábrica 2, sendo que apenas o secador da Fábrica 1 é do tipo vertical, e não se prevê a sua 
substituição devido à sua reduzida utilização. Os outros dois secadores são do tipo horizontal, permitindo reduzir o consumo de energia.
- Otimização de circulação do ar dos secadores: A Soladrilho efetua a regulação dos caudais de circulação de ar ou gases quentes do secador. 
Paralelamente procede à recirculação para a entrada do secador de parte do ar/gases de exaustão da zona de arrefecimento do forno, misturando-o 
com o ar novo, permitindo reduzir o consumo de energia primária. De modo a manter-se uma eficiência elevada, regularmente são realizadas limpezas 
aos permutadores de aquecimento e aos dispositivos de distribuição de ar/gases quentes (grelhas, difusores, etc.). 
- Controlo automático dos regimes de combustão em forno: Para evitar temperaturas superiores ao necessário, a Soladrilho cria e otimiza as curvas e 
ciclos de cozedura, em função do tipo de material (com sistemas de controlo automático). O controlo informático da cozedura resulta numa redução do 
consumo de energia e na redução das emissões atmosféricas.
- Otimização da passagem entre o secador e o forno, incluindo a utilização da zona de pré-aquecimento do forno para terminar a secagem: Em 2009 a 
Soladrilho procedeu à otimização do processo fabril, eliminando o ELS (secador rápido).
- Recuperação de excesso de calor dos fornos: Os secadores da Soladrilho utilizam o ar quente recuperado da zona de arrefecimento dos fornos. Dado 
que este ar possui temperaturas relativamente baixas, faz com que o calor recuperado seja utilizado numa zona do processo que se encontre 
fisicamente perto do forno, de modo a que as perdas térmicas nas tubagens sejam minimizadas. Todas as condutas que transportam o calor recuperado 
encontram-se isoladas, aumentando as economias de energia nas operações de secagem.
- Cogeração: Na Soladrilho esta medida já foi implementada, com a instalação da cogeração com motores a gás Otto. A implementação desta medida 
trouxe várias vantagens pois permitiu reduzir a fatura energética através do aproveitamento dos gases de exaustão da cogeração nos secadores, fornos 
e preparação da Fábrica 2, vender à rede toda a energia elétrica produzida, melhorar a gestão da energia e reduzir os custos de produção. Por outro 
lado, os motores vieram acrescer as emissões atmosféricas e constituem o principal foco de ruído gerado pela instalação. No que respeita às questões 
da segurança e de risco ambiental (explosão), foram também acrescidas, o que se pode comprovar no Estudo de Avaliação de Risco Ambiental (2012).
- Substituição de combustíveis no processo (substituição de fuelóleo pesado e combustíveis sólidos por combustíveis de baixa emissão): Na Soladrilho 
esta medida já se encontra implementada há vários anos, usando exclusivamente o Gás Natural. Este, para além das vantagens energéticas, gera 
melhorias na produtividade, nas emissões gasosas e na qualidade dos produtos. 
MTD por implementar
As medidas apresentadas no BREF-CER relativas à energia encontram-se quase todas implementadas. Face ao avultado investimento em causa, não 
se prevê implementar, no imediato, a substituição do forno de túnel por um forno de rolos e a substituição do secador vertical, ambos na Fábrica 1. Estas 
medidas envolvem atualmente investimentos insuportáveis.
MTD não aplicáveis
As medidas apresentadas de seguida e referenciadas no BREF-CER do setor não se aplicam à instalação e/ou aos tipo de produtos produzidos.
- Redução do uso de auxiliares de queima: A menor utilização de auxiliares de cozedura e/ou a utilização de auxiliares de cozedura feitos de 
SiC/superligas origina um menor consumo de energia para aquecer o sistema de cozedura. Também podem ser aplicados auxiliares de cozedura 
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Redução dos consumos de energia, através de:

- introdução de melhorias na conceção do forno e do 
secador em matéria do seu funcionamento e distribuição 

de calor;
- recuperação do excesso de calor dos fornos da zona de 

arrefecimento dos produtos;
- utilização de combustíveis com baixas emissões;

- implementação de unidade cogeração.
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de:
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forno e do secador em matéria do seu 
funcionamento e distribuição de calor;
- recuperação do excesso de calor dos 
fornos da zona de arrefecimento dos 

produtos;
- utilização de combustíveis com baixas 

emissões;
- implementação de unidade cogeração.



3.2.
Redução das emissões difusas através do confinamento 

de matérias primas em silo e em locais cobertos;
Sim

Redução das emissões difusas através do 
confinamento de matérias primas em silo e 

em locais cobertos;
n.a.

Confinamento das operações que produzem 
poeiras: moagem, peneiração e mistura;

• Utilização de misturadores cobertos e com 
sistema de aspiração ou utilização de moinhos 

de mandíbulas;
• Filtração do ar enquanto se carregam os 

misturadores ou o equipamento de doseamento;
• Silos de armazenamento com capacidade 

adequada, indicadores de nível com 
interruptores e com filtros, para lidar com o ar 
saturado de poeiras durante as operações de 

enchimento;
Preferência por um processo de circulação nos 

sistemas transportadores pneumáticos;
• Manuseamento do material em sistemas 
fechados mantidos sob pressão negativa e 

eliminação das poeiras do ar da sucção;
• Redução das fugas de ar e dos pontos de 

derrame.
• Telas de transporte rolantes cobertas, para 

matérias-primas potencialmente pulverulentas

SiC/superligas origina um menor consumo de energia para aquecer o sistema de cozedura. Também podem ser aplicados auxiliares de cozedura 
efetuados com SiC aos fornos de rolos com tecnologia de cozedura rápida. Esta tecnologia não se aplica aos produtos da Soladrilho.
- A redução do fluxo de ar nos fornos rotativos durante a produção de agregados de argila expandida pode levar a economias energéticas: A redução da 
quantidade de ar circulante no caso do forno rotativo de fabrico de agregados de argila expandida pode reduzir o consumo de energia. Esta tecnologia 
não se aplica na Soladrilho.
- Modificação nos corpos cerâmicos: As alterações à composição dos corpos podem ajudar na secagem e na cozedura, podendo reduzir o consumo de 
energia. No entanto, a forma e a composição dos produtos está, em geral, dependente das exigências do mercado e daí que a alteração dos corpos 
cerâmicos apenas seja possível até um certo ponto e de forma nenhuma em todos os produtos cerâmicos. Esta tecnologia não se aplica aos produtos da 
Soladrilho.

O processamento das argilas e de outras matérias-primas cerâmicas conduz, inevitavelmente, à formação de poeiras, um dos principais poluentes do 
processo cerâmico. Tanto a preparação (moagem), peneiração, mistura e transporte podem libertar poeiras finas. Há também formação de poeiras na 
secagem, cozedura, retificação e acabamento dos produtos. As MTD devem reduzir as emissões difusas de poeiras através da combinação das 
seguintes técnicas: medidas para operações com elevadas emissões de poeiras (pulverulentas) e medidas para áreas de armazenamento.  Para as 
emissões de poeiras resultantes de operações com elevadas emissões de poeiras com exclusão da secagem, secagem por atomização ou cozedura, as 
MTD devem reduzir as emissões pontuais de poeiras para 1-10 mg/m3, médias de meia hora, com a aplicação de filtros de mangas. Contudo, este 
intervalo pode ser maior, dependendo das condições específicas de funcionamento. Para as emissões de poeiras resultantes de processos de secagem, 
as MTD devem manter as emissões de poeiras entre 1 – 20 mg/m3 (valor médio diário), através da limpeza do secador, evitando a acumulação de 
resíduos de poeiras no secador e ainda adotando procedimentos de manutenção adequados. Para as emissões de poeiras resultantes de processos de 
cozedura (fornos), as MTD devem reduzir as emissões (partículas) de efluentes gasosos do processo de cozedura nos fornos até 1 – 20 mg/m3, como 
valor médio diário, através do uso de uma combinação das seguintes técnicas/métodos primários: utilização de combustíveis com baixo nível de cinzas, 
p. ex. gás natural, GNL, GPL e fuelóleo extra leve e/ou minimização da formação de poeiras causadas nas operações de carga do material a cozer no 
forno. No que respeita ao subsetor Ladrilhos, as MTD devem reduzir as emissões de poeiras (partículas) resultantes de 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, também usado 
na remoção de fluoretos.
Vejamos a situação da Soladrilho no que respeita à implementação destas MTD e ao cumprimento destes VEA:
MTD implementadas
- Reduzir as emissões difusas de poeiras nas zonas onde se processam as operações pulverulentas (com emissões de poeiras): Existem várias medidas 
que podem ser implementadas em instalações novas ou antigas, mas nem todas podem ser aplicadas: confinamento das operações que produzem 
poeiras: moagem, peneiração e mistura; utilização de misturadores cobertos e com sistema de aspiração ou utilização de moinhos de mandíbulas; 
filtração do ar enquanto se carregam os misturadores ou o equipamento de doseamento; silos de armazenamento com capacidade adequada, 
indicadores de nível com interruptores e com filtros, para lidar com o ar saturado de poeiras durante as operações de enchimento; telas de transporte 
rolantes cobertas, para matérias-primas potencialmente pulverulentas; preferência por um processo de circulação nos sistemas transportadores 
pneumáticos; manuseamento do material em sistemas fechados mantidos sob pressão negativa e eliminação das poeiras do ar da sucção; redução das 
fugas de ar e dos pontos de derrame.
- Relativamente às zonas onde se efetuam as operações que geram maiores quantidades de poeiras, foram implementadas na Soladrilho as seguintes 
medidas: para evitar a formação de poeiras durante as operações de moagem, triagem e mistura da matéria-prima, estes processos são realizados em 
locais próprios, isolados da produção e com recurso a equipamentos cobertos e devidamente ventilados; filtração do ar deslocado durante o 
carregamento das misturadoras; instalação de silos de armazenamento com capacidade adequada, com indicadores de nível e com filtros para diminuir 
a emissão de poeiras e partículas; instalação de sistemas de transporte pneumático para carga dos silos; manuseamento de materiais em sistemas 
fechados, mantidos sob pressão negativa e com remoção de poeiras por sucção do ar: a preparação da pasta é efetuada em zona coberta, existem 3 
despoeiramentos (filtros de mangas) localizados estrategicamente nas referidas zonas permitindo a captação e canalização das emissões difusas de 
partículas e poeiras; redução da altura de carga e descarga (altura de queda) da matéria-prima entre tapetes transportadores de forma a reduzir a 
emissão de poeiras e partículas; sistemas de filtração: na unidade o sistema de filtração usado é os Filtros de Mangas. 
- Reduzir as emissões difusas de poeiras nas zonas de armazenagem: Existem várias medidas que podem ser implementadas, em instalações novas ou 
antigas, mas nem todas podem ser aplicadas: de modo a reduzir emissões, sobretudo de poeiras difusas, em locais de armazenamento a granel a céu 
aberto de matérias-primas minerais, podem envolver-se estes locais de armazenamento com anteparos, paredes ou com uma vedação formada por 
sebes vivas (barreiras artificiais ou naturais para proteger os montes a céu aberto do vento); se as emissões de poeiras nos locais de descarga das 
zonas de armazenamento não puderem ser evitadas, é possível reduzi-las fazendo corresponder a altura da descarga à altura da pilha, se possível 
automaticamente, ou reduzindo a velocidade de descarga; os locais podem ser mantidos húmidos, em particular nas zonas secas, utilizando aspersores 
(por exemplo com um sistema de aspersão de água) e podem usadas viaturas de limpeza; para evitar a formação de poeiras difusas durante as 
operações de remoção podem usar-se sistemas de aspiração. As instalações novas podem ser equipadas com sistemas fixos de aspiração, enquanto 
nos edifícios existentes normalmente é mais apropriado equipá-los com sistemas móveis e ligações flexíveis.
- Relativamente às zonas onde se realiza o armazenamento de matéria-prima primária e secundária, foram implementadas na Soladrilho as seguintes 
medidas: zonas de armazenamento em local fechado, com paredes de triagem: a matéria-prima primária (argila) e os subprodutos resultantes (caco 
seco, caco verde e chamote) são acondicionados em armazém fechado, identificado e separado. Os locais são cobertos e têm pavimento 
impermeabilizado, para evitar a formação de poeira nas operações de transporte; redução de emissão de poeiras, através da redução da altura de 
armazenamento ou da velocidade de descarga: Foi feita a subida do tapete de descarga da argila à saída do silo; sistemas móveis de limpeza do edifício 
através de sistemas de aspiração (limpeza a seco).
- Reduzir as emissões pontuais de poeiras resultantes de operações com elevadas emissões de poeiras (com exclusão da secagem, secagem por 
atomização ou cozedura): existem algumas técnicas direcionadas para a remoção de poeiras, sendo a maior parte delas apropriadas também para a 
eliminação de SOx, HF e HCl. Num filtro de mangas, os efluentes gasosos passam através de uma manga de modo a que as partículas se depositem na 
superfície do filtro sob a forma de bolo. Os filtros de mangas conseguem alcançar elevadas eficiências de retenção (aproximadamente 98 - 99%), 
dependendo do tamanho das partículas. Os filtros de mangas encontram-se disponíveis em diferentes tipos de tecidos. Em princípio, os filtros de 
mangas para a remoção de efluentes gasosos (off-gases) podem ser aplicados a todos os subsetores da cerâmica, especialmente em operações que 
produzem poeiras (despoeiramento de silos para armazenamento de matérias-primas secas, na preparação de matérias-primas secas, incluindo a 
secagem por atomização, na conformação a seco e nos processos de retificação a seco ou de moagem). Por vezes, é útil combiná-los com pré-filtros 
ciclónicos.
Na Soladrilho existem 3 sistemas de tratamento de emissões para o ar que permitem a captação e canalização das emissões difusas de partículas e 
poeiras resultantes da fase de preparação do processo produtivo desenvolvido nas linhas de produção da Fábrica 1 e da Fábrica 2 (o despoeiramento 
da Fábrica 3 está ligado aqui). A exaustão destes sistemas realiza-se para ambiente exterior, através de 3 fontes de emissão pontuais e correspondem a 
FF1, FF24 e FF25. As características dos ventiladores e do tecido são apresentados no Anexo C8 - Características dos Filtros. As manutenções 
preventivas são realizadas de acordo com o Plano de Manutenção, tendo sido nos últimos anos encurtados os períodos de manutenção destes filtros de 
mangas, no sentido de permitir atingir a gama VEA prevista no BREF CER (1 – 10 mg/Nm3). Os filtros de mangas instalados têm permitido o 
cumprimento dos VLE das fontes fixas afetas ao despoeiramento. Nas amostragens realizadas em 2019 às fontes fixas foi selecionado um laboratório 
acreditado, cuja metodologia de amostragem e ensaio permite realizar esta avaliação. As duas amostragens realizadas pelo CTCV permitiram a 
obtenção de resultados abaixo dos respetivos VLE. Quanto às concentrações mássicas, e tendo em atenção a alteração na legislação, temos (ver Anexo 
C11 - Emissões gasosas 2019).
- Reduzir as emissões de poeiras resultantes de processos de secagem: As MTD devem manter as emissões de poeiras entre 1 – 20 mg/m3 (valor 
médio diário), através da limpeza do secador, evitando a acumulação de resíduos de poeiras e ainda adotando procedimentos de manutenção 
adequados. A limpeza e a manutenção dos secadores é um procedimento obrigatório em qualquer instalação deste tipo. Se não forem realizadas, 
implicará certamente a obtenção de material não conforme, um aumento desnecessário de consumo energético, água e matéria-prima, bem como 



3.3 Sim

Redução das emissões de partículas 
resultantes de operações poeirentas 
através da sua canalização com posterior 
aplicação de filtros de mangas;

n.a. Implementado. Ver acima

3.4 Sim

Redução das emissões de partículas 
resultantes de processo de cozedura nos 
fornos através da utilização de combustível 
com baixo teor de cinzas;

n.a. Implementado. Ver acima

Redução das emissões de partículas resultantes de 
operações poeirentas através da sua canalização com 

posterior aplicação de filtros de mangas;

Redução das emissões de partículas resultantes de 
processo de cozedura nos fornos através da utilização de 

combustível com baixo teor de cinzas;

implicará certamente a obtenção de material não conforme, um aumento desnecessário de consumo energético, água e matéria-prima, bem como 
promove a emissão de maiores concentrações de poeiras/partículas. Os valores de emissões gasosas nos secadores têm cumprido os VLE aplicáveis 
pelo que não faz sentido, instalar equipamentos de lavagem de gases. As fontes fixas do secador da Fábrica 2 (FF31, FF32 e FF33) foram monitorizadas 
em 2019. 
- Reduzir as emissões de poeiras resultantes dos processos de cozedura nos fornos: As MTD devem reduzir as emissões (partículas) de efluentes 
gasosos do processo de cozedura nos fornos até 1 – 20 mg/m3, como valor médio diário, através do uso de uma combinação das seguintes 
técnicas/métodos primários: utilização de combustíveis com baixo nível de cinzas, p. ex. gás natural, GNL, GPL e fuelóleo extra leve e/ou minimização da 
formação de poeiras causadas nas operações de carga do material a cozer no forno. No caso da Soladrilho ambas as situações estão implementadas. É 
utilizado Gás Natural nos fornos e a operação de carga do material é realizada com um sistema de linha em contínuo, minimizando a emissão de 
poeiras. No caso do subsetor dos Ladrilhos, as MTD devem 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, 
também usado na remoção de fluoretos. De facto a filtração dos gases dos fornos ainda não tinha sido equacionada pela Soladrilho pelo facto de se 
estarem a cumprir os VLE. A limpeza e manutenção dos fornos é também um procedimento na Soladrilho, pelo que, se não forem realizadas implicará a 
obtenção de material não conforme, um aumento desnecessário de consumo energético, água e matéria-prima, bem como promoverá a emissão de 
maiores concentrações de poeiras/partículas. 
Nas amostragens realizadas em 2019 (só Fábrica 2) foi selecionado um laboratório acreditado (CTCV) que utiliza um método que permite esta avaliação:
Implementação de barreiras de vegetação vertical: Em Junho/2012 a Soladrilho plantou uma barreira vegetal, a qual não se adaptou e secou passados 
alguns meses. Estava prevista a colocação de novas plantas no 1º semestre 2013, mas face às condições desta zona (muito seca), optou-se pela 
colocação de uma vedação metálica sobre o muro existente, bem como dois portões de acesso às instalações. Depois a vegetação cresceu e manteve-
se.
MTD por implementar
Apresentam-se de seguida, as medidas aplicáveis à redução de emissão de difusas de poeiras que se encontram referenciadas no “BREF Ceramic”.
- Reduzir as emissões de poeiras resultantes dos processos de cozedura nos fornos (depuração – sorção dos gases): Existem várias tecnologias que 
permitem reduzir as emissões de poeiras e compostos gasosos dos processos de cozedura, nomeadamente: colunas de adsorção em cascata - Nestes 
equipamentos (colunas de adsorção em série), a reação entre o adsorvente, normalmente carbonato de cálcio (CaCO3, calcário), e os poluentes 
(principalmente HF, SOx e HCl) dos efluentes gasosos tem lugar numa câmara em que o adsorvente desce por gravidade e através da qual os efluentes 
gasosos passam em contracorrente ou transversalmente à corrente. Esta técnica pode ser aplicada em vários subsetores da cerâmica, mas deve-se ter 
em consideração um conjunto de fatores antes da sua seleção; sistemas de adsorção modular - A adsorção a seco é um processo, usado 
predominantemente na separação de compostos gasosos inorgânicos fluorados, que utiliza módulos alveolados (tipo favo de mel) feitos com hidróxido 
de cálcio em sistemas chamados de sorção modular. Neste processo, os gases passam através de um reator de aço, sem partes móveis, que aloja 
várias camadas de módulos adsorventes alveolados cheios de hidróxido de cálcio, que converte quimicamente o HF dos gases em fluoreto de cálcio 
(CaF2) à medida que aquele passa através dos módulos. Este sistema é tecnicamente simples e robusto, sem partes móveis e tem uma baixa queda de 
pressão (perda de carga). É eficiente para o tratamento de baixos caudais de efluentes gasosos e quando as concentrações de compostos inorgânicos 
que não HF (SO2, SO3, HCl) são baixas; tratamento por via seca de gases com um filtro (filtro de mangas ou precipitador eletrostático) - Com este tipo 
de tratamento, o adsorvente é impelido para a corrente de efluentes gasosos sob a forma seca. Os componentes ácidos (óxidos de enxofre e compostos 
inorgânicos clorados e fluorados) são adsorvidos num reator ou numa zona deste. O filtro colocado após o reator (ou da zona do reator) remove os sais 
de neutralização formados e o excesso de adsorvente da corrente dos efluentes gasosos. Um filtro de mangas é usado principalmente para este 
propósito, uma vez que gera bom contacto entre o adsorvente e os gases contaminantes; separadores centrífugos - A eficácia dos separadores 
centrífugos em termos de tratamento é, de um modo geral, bastante baixa para que se consiga reduzir as emissões de poeiras de forma a cumprir a 
legislação relativa à poluição atmosférica. Assim, só são adequados como pré-separadores e são utilizados com frequência depois de efetuadas as 
operações de secagem por atomização, e moagem; filtros laminares sinterizados 
Com estes elementos de filtração obtém-se uma eficácia de depuração até 99,99%, sendo atingíveis concentrações no efluente depurado < 1 mg/m3, 
daí que seja possível reutilizar o gás tratado na atmosfera de trabalho. Normalmente, os custos de investimento e de funcionamento dos filtros laminares 
sinterizados são consideravelmente superiores aos dos filtros de mangas; separadores por via húmida de partículas - Com os separadores por via 
húmida de poeiras, as partículas são eliminadas da corrente gasosa ao colocar o volume de gás em contacto com um líquido de lavagem (normalmente 
água), de modo a que as partículas fiquem retidas no líquido e possam ser removidas. Estes separadores são particularmente apropriados para reduzir 
as emissões húmidas, em especial dos processos de secagem por atomização nos casos em que estes são usados em combinação com ciclones, e são 
vantajosos nos casos em que a água utilizada na depuração possa ser reutilizada; precipitadores eletrostáticos (PE) - Os precipitadores eletrostáticos 
são utilizados nesta indústria principalmente na produção de agregados de argila expandida, para os fornos rotativos e nas unidades de moagem a seco, 
onde têm de ser tratados elevados caudais, a elevadas temperaturas, com uma fiabilidade de funcionamento relativamente elevada.
Face ao tipo de instalação existente e ao combustível usado, os valores de emissões gasosas têm cumprido com os VLE definidos. No sentido de 
garantir os VEA às MTD (partículas e compostos gasosos), poderá fazer sentido instalar equipamentos de lavagem/depuração. Face à situação atual do 
mercado e da empresa, esta medida não se prevê de implementação no imediato. Os resultados das monitorizações nos últimos anos reforçam esta 
decisão.
MTD não aplicáveis
As medidas apresentadas de seguida e referenciadas no BREF-CER  não se aplicam à instalação da Soladrilho e/ou aos tipo de produtos produzidos: 
tapetes transportadores de matérias-primas cobertos: A matéria-prima é transportada para as misturadoras a partir de silos, procedendo-se à filtração do 
ar durante este processo. Assim, não é necessária a implementação de cobertura nos tapetes; redução da eliminação total de pontos de emissão de 
poeiras: Tal medida acarretava o isolamento total em espaço confinado das operações geradoras de poeiras. Atualmente, e face ao layout da unidade, 
não é técnica-economicamente viável proceder à sua implementação; locais de armazenamento mantidos molhados, especialmente em áreas secas, 
com recurso a dispositivos de pulverização: O processo de maquinagem realizado na Soladrilho é um processo a seco, sendo que este não é compatível 
com esta medida; limpeza dos rodados e dos camiões: O processo usado na Soladrilho é um processo de via seca, pelo que não pode ser usada água; 
sistema de limpeza do edifício através do recurso a sistemas estacionários de vácuo: Estes sistemas não se aplicam à instalação da Soladrilho face à 
disposição dos equipamentos no layout fabril. Na instalação, a limpeza do edifício é efetuada com recurso a sistemas móveis de aspiração a seco, tendo 
sido adquirido um equipamento novo em 2015, o qual continua a ser utilizado; sistema de Filtração (Separadores Centrífugos, Filtros Lamelares, 
Separadores de Poeiras Molhadas ou Precipitadores Eletrostáticos: O sistema de filtração existente é através de filtros de mangas, sendo que este 
sistema, quando sujeito a manutenção adequada, apresenta eficiências elevadas na remoção de partículas e poeiras, não se afigurando para já, 
exequível, a colocação de outros equipamentos de filtração.



3.5 Sim
Redução do consumo de água no processo 
produtivo através da reutilização de água 
residual de processo;

n.a.

Na Soladrilho, a água residual de processo 
provém principalmente da água de lavagem ou 
da água utilizada na retificação/corte. Os 
efluentes normalmente contêm as mesmas 
matérias-primas e materiais auxiliares que as 
utilizadas no processo, podendo assim ser 
reutilizadas após tratamento adequado

3.6 Sim

Tratamento adequado de água residual do 
processo resultante da fase de corte e 
retificação do produto acabado, garantindo 
qualidade necessária para reutilização;

n.a.

As águas residuais de processo geradas na 
instalação (fase de corte e retificação e da 
lavagem esporádica de equipamentos das 
fieiras), é reutilizada na sua totalidade (100%) 
através da recirculação de água residual do 
processo em valores de percentagem 
compreendidos dentro da gama de VEA da 
Licença Ambiental

3.7 Sim
Valorização material de lamas através da 
aplicação de um sistema;

n.a.

Na Soladrilho já se processa a reintrodução no 
processo produtivo das lamas provenientes do 
tratamento dos efluentes.
As lamas provenientes do tratamento das águas 
de corte e retificação (4 sacos em 2018, 
correspondendo a cerca de 2.200 kg de argila 
seca) são também reincorporados no processo 
produtivo, nomeadamente na produção de 
pavimento standard (ver Anexo 26 - Troca de 
Big Bag – Lamas - 2018)

As perdas/resíduos originados pela produção de produtos cerâmicos consistem principalmente nos seguintes materiais, sendo que na Soladrilho a 
maioria destes não ocorre: diferentes tipos de lamas originadas no tratamento de águas residuais de processo; materiais/perdas de produtos que 
resultam da conformação, secagem, cozedura, tratamento subsequente e material refratário partido; poeiras que surgem das unidades de tratamento de 
efluentes gasosos; moldes de gesso usados resultantes dos processos de conformação; agentes de sorção usados (calcário granular, poeira de 
calcário) provenientes dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos; resíduos de embalagens (plásticos, madeira, metal, papel, etc.) resultantes do 
embalamento; resíduos sólidos, p.e. cinzas, oriundos da cozedura com combustíveis sólidos. Parte das perdas de processo acima mencionadas podem 
ser recicladas e reutilizadas na fábrica se cumprirem com especificações de produto ou requisitos processuais. Os materiais que não possam ser 
reciclados internamente, podem ser reutilizados noutras indústrias, ou podem ser entregues a instalações externas de reciclagem ou de deposição de 
resíduos. Em termos de setor as MTD devem reciclar/reutilizar as lamas através da aplicação de uma ou da combinação das seguintes técnicas: 
sistemas de reciclagem de lamas; reutilização de lamas em outros produtos. As MTD devem também permitir 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; otimização do modo de enforna. No que 
respeita ao subsetor Ladrilhos, as MTD devem permitir: reutilizar as lamas resultantes do tratamento das águas residuais de processo, no processo de 
preparação 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 de lamas, quando aplicável.
Vejamos então o que se passa na Soladrilho:
MTD implementadas

A água é muito importante na indústria cerâmica, mas a quantidade usada varia muito entre subsetores e processos. As águas residuais de processo 
são resultado de materiais argilosos que são descarregados e suspensos em água corrente durante o processo de produção e lavagem de 
equipamentos, mas as emissões para o meio aquático também podem ocorrer durante a operação de tratamento/lavagem por via húmida de efluentes 
gasosos. No subsetor dos azulejos e ladrilhos, e em particular na Soladrilho, a água residual de processo provém principalmente da água de lavagem ou 
da água utilizada na retificação/corte. Os efluentes normalmente contêm as mesmas matérias-primas e materiais auxiliares que as utilizadas no 
processo, podendo assim ser reutilizadas após tratamento adequado.
Em termos de setor as MTD devem: reduzir o consumo de água através da aplicação de medidas de otimização do processo, que podem ser aplicadas 
quer individualmente quer em combinação; prever o tratamento através da aplicação de sistemas de tratamento de águas residuais de processo, 
aplicados individualmente ou em combinação, para assegurar que a água é bem tratada para ser reutilizada no processo, ou para ser descarregada, 
diretamente para a água ou indiretamente num sistema municipal de tratamento de águas residuais; reduzir as emissões de cargas poluentes nas 
descargas de águas residuais. No que respeita ao subsetor Ladrilhos, as MTD devem permitir: reutilizar águas residuais de processo no processo de 
produção com índices de reciclagem de águas residuais de processo de 50 – 100% (dependendo do tipo de produto em fabrico) através da aplicação de 
uma combinação de medidas de otimização do processo e sistemas de tratamento de águas residuais de processo.
A Soladrilho trata as águas residuais de processo, apenas descarregando as águas residuais domésticas e as águas pluviais potencialmente 
contaminadas com hidrocarbonetos provenientes da zona de abastecimento de gasóleo. Descarrega também as águas de refrigeração da unidade de 
cogeração (purgas). Para tal, possui as respetivas licenças, procede à manutenção dos separadores e envia para entidades licenciadas. As águas 
residuais de processo geradas na instalação (fase de corte e retificação e da lavagem esporádica de equipamentos das fieiras), é reutilizada na sua 
totalidade (100%) através da recirculação de água residual do processo em valores de percentagem compreendidos dentro da gama de VEA da Licença 
Ambiental.
MTD implementadas
- Redução da água utilizada no processo: Esta medida já se encontra implementada, sendo a água utilizada no processo produtivo reutilizada sempre 
que possível. Após tratamento, a água usada na zona de corte e de retificação é reutilizada no mesmo processo, contribuindo para a diminuição da 
utilização do recurso água. Também as águas da lavagem de equipamentos são encaminhadas para tratamento sendo depois usadas no processo de 
corte e de retificação. 
- Instalação de válvulas automáticas no circuito de água: A unidade dispõe de um sistema automático no circuito de água proveniente do furo que 
permite minimizar as perdas na rede.
- Recolha seletiva dos efluentes dos processos a partir das diferentes fases do processo: Esta medida já se encontra implementada, visto que se 
encontram definidas 3 linhas de tratamento, de acordo com a origem do efluente produzido.
- Instalação de sistema local de recolha de efluente: Esta medida já se encontra implementada. Junto aos equipamentos que utilizam água (máquinas de 
corte e retificação) encontram-se caleiras de receção que encaminham as águas para o sistema de tratamento. 
- Instalação de sistema de tubagem por gravidade: Esta medida já se encontra implementada. Os efluentes provenientes das máquinas de corte e 
retificação são encaminhados por gravidade para o sistema de tratamento, que está no exterior. Desta forma minimiza-se o uso do sistema de 
bombagem que tem maiores custos (manutenção e energia).
- Sistema de tratamento de efluentes (otimização do funcionamento): O tratamento das águas visa a redução do consumo de água e a minimização das 
emissões das águas de processo. Podem aplicar-se diferentes medidas de otimização dos processos e sistemas de tratamento das águas residuais. 
Obtêm-se taxas variáveis de reciclagem, atingíveis nas águas residuais de processo, relativamente à água necessária para o fabrico de azulejos e 
ladrilhos. Os principais sistemas de tratamento das águas residuais de processo são os seguintes: homogeneização, arejamento, sedimentação 
(decantação), filtração, absorção por carvão ativado, precipitação química, coagulação e floculação, troca iónica e osmose inversa. A aplicação destas 
medidas individualmente ou em combinação permite obter reduções significativas de emissões de águas residuais de processo e diminuir o consumo de 
água. A Soladrilho dispõe de um sistema de tratamento composto por decantação, floculação e filtração. Este sistema permite um bom tratamento e a 
reutilização do efluente no processo produtivo. 
MTD por implementar
Das medidas apresentadas no “Reference Document on Best Available Techniques for the Ceramic Manufacturing Industry – August 2007” relativas aos 
processos de emissão de efluentes encontram-se praticamente todas já implementadas. 
MTD não aplicáveis
- Utilização de sistemas de limpeza de alta pressão: A Soladrilho não utiliza água para a limpeza do edifício fabril, recorrendo a sistemas móveis a seco 
(redução do consumo de água).
- substituição da lavagem de gases através de sistemas que utilizam água por sistemas a seco: Esta medida não se aplica à instalação. Não se realiza a 
lavagem de gases em nenhuma fase do processo ou fonte fixa.

Redução do consumo de água no processo produtivo 
através da reutilização de água residual de processo;

Tratamento adequado de água residual do processo 
resultante da fase de corte e retificação do produto 

acabado, garantindo qualidade necessária para 
reutilização;

Valorização material de lamas através da aplicação de 
um sistema;



4. Aplicação setorial

Redução da produção de resíduos de 
processo através de:

- reintrodução subprodutos no processo 
produtivo;

- controlo eletrónico dos fornos.

n.a.

Reutilização de partículas e poeiras recolhidas 
no processo;

Reutilização de peças não conformes no 
processo;

Reutilização de produtos finais não conformes 
no processo;

Uso de técnicas modernas no processo de 
queimas, substituindo os sistemas de disparo de 
rack forno de túnel por fornos de soleira de rolos;
Sistema de gestão e controlo de forno e secador 

automáticos

3.9
Redução de ruído através de confinamento da unidade e 

da manutenção.
Sim

Na Soladrilho - Protegeu-se a emissão de ruído 
na preparação da Fábrica 1, com a construção 

de muros de proteção com paramentos e 
cobertura de parede dupla, que permitem reduzir 
as emissões acústicas associadas à esta zona. 

Também a zona da cogeração foi alvo de 
alterações visando a redução das emissões de 

ruído.
Foram colocadas conexões de borracha nos 
equipamentos que emitiam mais vibração.
Substituição de ventiladores mais ruidosos.

n.a.
Redução de ruído através de confinamento 

da unidade e da manutenção.

Ocorrem emissões de ruído em várias fases do processo produtivo da indústria cerâmica, sobretudo nas operações com maquinaria e nas atividades 
laborais ruidosas. Se as medidas primárias não poderem ser aplicadas, e não ser possível mudar a localização das unidades geradoras de ruído, é 
necessário implementar medidas secundárias de proteção contra o ruído, ao nível do próprio edifício. Estas medidas podem ser paredes mais grossas 
ou o isolamento acústico das janelas (com vidros duplos, contribuindo para economizar no aquecimento), que devem manter-se fechadas durante as 
operações geradoras de ruído. As MTD devem reduzir o ruído através do uso da combinação das seguintes técnicas: confinamento/encapsulamento das 
unidades; isolamento de vibrações de fontes ruidosas; utilização de ventiladores de baixa rotação e silenciadores; colocação das janelas e portões; 
colocação das unidades mais ruidosas longe de vizinhança (a vizinhança veio-se instalar na envolvência da Soladrilho); isolamento acústico (sonoro) 
das janelas e paredes; manter portas e janelas fechadas; realização de atividades (exteriores) ruidosas apenas durante o dia; manutenção adequada da 
instalação
Vejamos a implementação das mesmas na Soladrilho:
MTD implementadas
- Medidas de proteção de ruído na fonte: Pode-se conseguir uma redução do ruído através da aplicação de medidas diretamente na fonte. As principais 
fontes de ruído são os sistemas pneumáticos de limpeza dos filtros, os compressores, os motores das secções de preparação e da cogeração, assim 
como as unidades de manuseamento. A proteção pode conseguir-se através do confinamento das unidades geradoras de ruído ou da construção de 
paredes (as paredes duplas ou os painéis duplos são bastante eficazes), sendo que esta medida já se encontra implementada na Soladrilho - Protegeu-
se a emissão de ruído na preparação da Fábrica 1, com a construção de muros de proteção com paramentos e cobertura de parede dupla, que 
permitem reduzir as emissões acústicas associadas à esta zona. Também a zona da cogeração foi alvo de alterações visando a redução das emissões 
de ruído.
- Medidas de proteção de vibração na fonte: As medidas acima referidas não são eficazes para reduzir as vibrações e o ruído produzidos em vários 
locais (por exemplo, instalações de prensagem, moagem e mistura), daí que a transmissão das vibrações e do ruído tenha de ser evitada através do 
isolamento das vibrações. Esta medida encontra-se implementada, pois foram colocadas conexões de borracha nos equipamentos que emitiam mais 
vibração.
- Substituição de ventiladores mais ruidosos: Outras medidas para a redução das emissões sonoras são o uso de silenciadores na fonte do ruído e a 
substituição de ventiladores de rotação rápida por outros maiores, de rotação mais lenta. Esta medida já se encontra implementada, pois os ventiladores 
existentes já foram adquiridos tendo em conta os valores de emissão de ruído. 
Após o Plano de Ação implementado em 2013/2014 foi possível resolver as questões relacionadas com a emissão de ruído para o exterior. Os 
resultados obtidos permitiram concluir que a Soladrilho cumpria os requisitos legais aplicáveis à emissão de ruído para a envolvente - Regulamento 
Geral do Ruído (DL n.º 9/2007, uma vez que o seu funcionamento não originava níveis sonoros acima dos valores regulamentares, junto dos pontos de 
medição analisados. 
MTD por implementar
Das medidas apresentadas no “Reference Document on Best Available Techniques for the Ceramic Manufacturing Industry – August 2007” relativas aos 
processos de Redução de Emissão de Ruído encontram-se quase todas já implementadas. 

3.8

Redução da produção de resíduos de processo 

através de:

- reintrodução subprodutos no processo produtivo;
- controlo eletrónico dos fornos.

Sim

MTD implementadas
- Reutilização de lamas no processo: A reciclagem consiste na reutilização das lamas nas pastas cerâmicas. Esta medida já se encontra implementada, 
pois na Soladrilho já se processa a reintrodução no processo produtivo das lamas provenientes do tratamento dos efluentes. A unidade dispõe de 
autorização emitida pela APA para tal (“R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas”. Inerente à atividade realizada na instalação, em 
condições do normal funcionamento, ocorre por valorização material a incorporação no processo produtivo de resíduos não perigosos, gerados na 
instalação (caco verde, chamote, materiais do despoeiramento, produtos finais não conformes ou que não apresentam qualidade suficiente são 
adicionados à mistura de matérias-primas no processo produtivo), estando a instalação autorizada para a valorização deste material. As lamas 
provenientes do tratamento das águas de corte e retificação (9 sacos em 2019, um valor superior ao dos anos anteriores, correspondendo a cerca de 
4.950 kg de argila seca) são também reincorporados no processo produtivo, nomeadamente na produção de pavimento standard (ver Anexo A7 - Troca 
de Big Bag 2019). A Soladrilho adotou procedimentos que lhe permitem quantificar a percentagem, em peso, de valorização material deste resíduo e 
assegura, sempre que possível, que o normal funcionamento da instalação permite a valorização de 100 % deste resíduo, embora não em percentagem 
compreendida dentro dos VEA. Os valores de referência dos VEA respeitam a produtos com peso específico de 15 a 20 kg/m2: “A quantidade de lamas 
produzidas numa fábrica de azulejos e ladrilhos varia de 0,09 a 0,15 kg/m2 de produto acabado seco (base seca), o que representa 0,4 a 1% (kg lamas 
secas/kg corpo cerâmico) para um produto com um peso específico de 15 a 20 kg/m2. Se todas as lamas provenientes do tratamento das águas 
residuais produzidas no processo forem reutilizadas no processo de preparação de pasta, a adição em relação às matérias-primas dos corpos cerâmicos 
será então de cerca de 0,4 a 1,0% sobre uma base seca. Constatou-se que a adição de 1 a 1,5% de lamas às pastas cerâmicas preparadas para o 
fabrico de ladrilhos normalmente não afeta o comportamento dos produtos durante o processo de fabrico.” No caso da Soladrilho estes valores de 
referência não são aplicáveis pois: a moagem das argilas é realizada por via seca, gerando assim menor quantidade de lamas; a utilização de vidrados 
não tem expressão, contribuindo assim também para uma menor quantidade de lamas; a moldagem baseia-se no processo de extrusão e não de 
prensagem, o que significa também menor quantidade de lamas. Como se pode verificar pelos dados apresentados anteriormente, os produtos 
fabricados pela Soladrilho têm um peso específico bastante superior (ver dados de 2013 - 2019): A % entre o peso de resíduo valorizado, proveniente 
das lamas, por argila necessária à produção varia pouco ao longo dos anos, e os valores obtidos são muito inferiores aos referidos como VEA:
Reutilização de partículas e poeiras recolhidas no processo: As poeiras recolhidas durante as cargas, descargas, transporte, manuseamento e 
processamento mecânico das matérias-primas podem ser reutilizadas como matérias-primas. Esta medida já se encontra implementada, pois já se 
processa a reintrodução de partículas e poeiras provenientes de sistema de despoeiramento no processo produtivo. 
- Reutilização de peças não conformes no processo: Esta medida já se encontra implementada, pois processa-se a reintrodução de caco seco, caco 
verde e chamote que não apresentam qualidade suficiente, adicionando-os à mistura de matérias-primas no processo. 
- Reutilização de produtos finais não conformes no processo: Esta medida já se encontra implementada, pois já se processa a reintrodução de produtos 
finais não conformes ou que não apresentam qualidade suficiente, adicionando-os à mistura de matérias-primas no processo. 
- Uso de técnicas modernas no processo de queimas, substituindo os sistemas de disparo de rack forno de túnel por fornos de soleira de rolos: Esta 
medida já se encontra implementada, pois a unidade já promove a utilização primordial dos fornos de rolos face ao forno de túnel existente na unidade.
MTD por implementar
Das medidas apresentadas no BREF-CER relativas aos processos de Redução de Emissão de Resíduos encontram-se praticamente todas já 
implementadas. 
MTD não aplicáveis
- Reutilização de lamas noutra unidade fabril ou noutro tipo de produtos: As lamas podem ser reutilizadas em subsetores da indústria cerâmica diferentes 
daqueles em que as lamas são produzidas. Todas as lamas produzidas na Soladrilho são reintroduzidas no processo, não havendo necessidade de as 
enviar para valorização no exterior.
- Envio de resíduos de processo para valorização externa, por não poderem ser reutilizados internamente: Uma vez que todos os resíduos do processo 
são reintroduzidos no mesmo, não há necessidade de enviar para ser valorizados no exterior.
- Substituição da colagem de moldes por métodos mais inovadores: uso de prensas isostáticas como polímeros de moldes e uso de misturadores de 
gesso automáticos a vácuo, aumentando a vida útil dos moldes. Estas medidas não se aplicam na unidade pois os moldes utilizados são metálicos.

Aplicação setorial



As MTD devem reduzir as emissões de compostos gasosos (isto é, 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: redução da entrada de percursores 

poluentes; otimização da curva de cozedura. As MTD devem manter as emissões de NOX resultantes dos efluentes gasosos dos processos de cozedura 
nos fornos abaixo dos 250 mg/m3 (como NO2), para temperaturas de forno < 1300 ºC, ou abaixo de 500 mg/m3 (como NO2) para temperaturas de forno 
� 1300 ºC, através da aplicação de uma combinação de medidas/técnicas primárias, em particular na redução a entrada de percursores de NOX, exceto 

para agregados de argila expandida. As MTD devem manter as emissões de NOX resultantes de efluentes gasosos de motores de cogeração abaixo 
dos 500 mg/m3, como valor médio diário (como NO2) através da aplicação de medidas de otimização do processo. Quanto a estas MTD, a Soladrilho já 

as tem implementadas. Controla as diferentes entradas no processo (uso de combustível limpo com baixo nível de enxofre e partículas, seleção das 
argilas utilizadas, utilização pouca expressiva de vidrados, entre outros) e otimiza as suas curvas de cozedura. As emissões de NOx nos fornos têm 

cumprido o VLE estabelecido (250 mg/Nm3), o que foi confirmado nas chaminés da Fábrica 2. Na cogeração, as intervenções realizadas têm permitido o 
cumprimento das emissões de NOx (495 mg/Nm3) e outros parâmetros. 

As MTD devem levar à redução as emissões de compostos 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); depuração a seco de efluentes gasosos com um filtro 

(filtro de mangas ou precipitador eletrostático)



















 
 

 
Título de Emissão 
de Gases com Efeito de Estufa  
 

TEGEE 207.05 IV 
 
Nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, é concedido o título de 
emissão de gases com efeito de estufa n.º 207 ao operador,  
 

Soladrilho  Sociedade cerâmica de Ladrilhos, S.A., 
 
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 501 139 435, referente à 
instalação 

Soladrilho  Sociedade cerâmica de Ladrilhos, S.A., 
 
sita em Rua da Barroca n.º 101, 2330-108 Entroncamento, que desenvolve as 
atividades a seguir descritas: 
 

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

 

Fabrico de produtos cerâmicos por cozedura, nomeadamente telhas, tijolos, 
tijolos refratários, ladrilhos, produtos de grés ou porcelanas, com uma 
capacidade de produção superior a 75 toneladas por dia. 

 

Para efeitos do referido diploma, é autorizada a emissão de dióxido de carbono 
equivalente na instalação do operador acima identificado, a partir das fontes de 
emissão enumeradas no Plano de Monitorização de Emissões anexo do presente 
título. 
 
Produção de efeitos: 
 
O Plano de Monitorização de Emissões Anuais produz efeitos a partir de 19 de agosto de 

2021. 

 

 
Amadora, 19 de agosto de 2021 

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

                                                                               Ana Teresa Perez 

Nuno  Lacasta
Assinado de forma digital por 

Nuno  Lacasta 

Dados: 2021.08.20 11:36:51 

+01'00'
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Condições do título: 

1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei  
n.º 12/2020, de 6 de abril, aos requisitos de monitorização descritos no plano de monitorização do 
presente título de emissão de gases com efeito de estufa, no que respeita às emissões de dióxido 
de carbono equivalente; 

2. O operador detentor do presente título está obrigado a comunicar à Agência Portuguesa do 
Ambiente I.P. (APA, IP), até 31 de março de cada ano, informações relativas às emissões da 
instalação verificadas no ano anterior, de acordo com o disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei 
n.º 12/2020, de 6 de abril, e do Regulamento de Execução (UE) 2018/2066 da Comissão, de 19 de 
dezembro de 2018, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2085 da Comissão, de 14 
de dezembro de 2020; 

3. O operador detentor do presente título deve submeter o relatório relativo às emissões anuais da 
instalação, referido no número anterior, a um verificador independente e informar a APA, IP, até 
31 de março de cada ano, dos resultados da verificação, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei  
n.º 12/2020, de 6 de abril; 

4. O operador detentor do presente título não pode transferir licenças de emissão enquanto o 
relatório relativo às emissões da instalação não for considerado satisfatório nos termos dos nos 3 e 
4 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, e em função dos critérios fixados no 
Regulamento de Execução (UE) 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018; 

5. O operador detentor do presente título está obrigado a devolver licenças de emissão equivalentes 
ao total das emissões da instalação em cada ano civil, após a respetiva verificação, até 30 de abril 
do ano subsequente, de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril; 

6. Caso o operador detentor do presente título não devolva, até 30 de abril de cada ano civil, as 
licenças de emissão suficientes para cobrir as suas emissões relativas ao ano anterior, fica 
obrigado a pagar a penalização por emissões excedentárias prevista no artigo 36.º do Decreto-Lei 
n.º12/2020, de 6 de abril; 

7. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito deve estar habilitado por um Plano Metodológico de Monitorização emitido pela APA, I. P., 
que contenha a metodologia de monitorização dos níveis de atividade, de acordo com as regras 
estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.º 2019/331, da Comissão, de 19 de dezembro de 
2018; 

8. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito encontra-se, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril, 
obrigado a apresentar à APA, IP, até 31 de março de cada ano, o relatório de nível de atividade 
que contém toda a informação relevante relativa ao nível de atividade do ano anterior, 
previamente sujeita a um processo de verificação por um verificador acreditado de acordo com o 
Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018; 

9. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se obrigado a 
comunicar atempadamente à entidade coordenadora pelo respetivo processo de licenciamento da 
atividade quaisquer alterações previstas na natureza ou do funcionamento da instalação, que 
possam exigir a atualização do presente título, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril; 

10. As alterações não significativas ao presente título deverão ser registadas pelos operadores e 
comunicadas à APA, IP, durante os meses de junho e dezembro, consoante ocorram, 
respetivamente, no primeiro ou no segundo semestre do ano a que dizem respeito, ao abrigo do 
disposto nos n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º do Decreto-Lei nº12/2020, de 6 de abril. 

 

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


