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Nº TUA TUA20191230000463 - EA

REGIME PCIP

REQUERENTE ABIAM - ENVIRONMENT AND SERVICES, LDA.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 515567256

ESTABELECIMENTO ESTR. PRINCIPAL DO OUTEIRO - CASCAIS (SEDE)

LOCALIZAÇÃO Z.I. Abóboda - Estrada Principal do Outeiro 2009/2009A

CAE

38322 - Valorização de resíduos não metálicos

19202 - Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos 
38120 - Recolha de resíduos perigosos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20170209001253 X X Não aplicável
16-03-
2020 - - Não

Não 
aplicável

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

OGR-
RGGR-
Regime 
geral

PL20170209001253 X X
Alvará nº 54
/2015

16-03-
2020 - - Não

Favorável 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

OGR-
RGGR-
Regime 
geral

PL20200316000390 X X
Renovação - Art. 
35º do RGGR

27-07-
2020

26-07-
2025 - Sim

Favorável 
Condiciona
do

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
de 
Lisboa e 
Vale do 
Tejo

PCIP PL20170209001253 X X

Categoria: -5.1j) 
Re-refinação e 
outras 
reutilizações de 
óleos com uma 
capacidade de 
96t/dia; - 5.5 
Armazenamento 
temporário de 
resíduos 
perigosos com 
uma capacidade 
de 186t.

30-12-
2019

28-12-
2024 - Sim

Deferido 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Lote 2

Sul Lote 3

Este Estrada Principal do Outeiro

Oeste Zona Industrial

Área impermeabilizada não coberta (m2) 726,00

Área coberta (m2) 327,00

Área total (m2) 1 064,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização NA - Sem alteração

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

T000027
Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, 
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção (evidenciado as diferentes etapas de processo).

Período de Exploração RAA

T000028 Registar o número de horas de funcionamento do motor associado à rede de 
incêndios.

Período de Exploração RAA

T000029

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

Período de Exploração RAA

T000030

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

Período de Exploração RAA

T000031

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

Período de Exploração RAA

T000032 Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, 
caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração RAA

T000033 Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, 
caso se verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de Exploração RAA

T000034 Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas. Período de Exploração RAA

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000035
Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 4 
anos após a publicação das conclusões MTD referentes à atividade principal 
da instalação (BREF WT).

Período de Exploração RAA

T000036

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

Período de Exploração RAA

T000037
Elaborar o relatório de base, de acordo com as Diretrizes da Comissão 
Europeia espeitantes aos relatórios de base - Comunicação da Comissão 2014
/C 136/03, JOUE de 06.05.2014.

Até 6 meses após a emissão desta 
LA Relatório de base

T000096
Manter um registo dos resíduos de óleos com PCBs geridos no 
estabelecimento, o qual deve incluir o código LER, a quantidade, a origem, a 
natureza e o teor em PCB

Período de Exploração RAA

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

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

T000004Resíduos Combustíveis Efetuar o registo do consumo mensal/anual de matérias-
primas e ou subsidiárias

Período de Exploração RAA

Código Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000005Fuelóleo Efetuar o registo do consumo mensal/anual de matérias-
primas e ou subsidiárias

Período de Exploração RAA

EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

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

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro

/identificação 
da fonte 

atribuído pela 
CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt) Combustível

Sistema de 
Tratamento 
de Efluentes 

Gasosos 
(STEG) Eficácia (%)

Parâmetro 
associado ao 

STEG

T000038 FF1
Caldeira de 
Água 
Quente

0,09 Gasóleo 90,00

EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

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

T000079
Apresentar informação detalhada sobre o programa de inspeção, manutenção 
e controle de fugas, bem como resultados da determinação respetivas das 
emissões.

Período de Exploração RAA

T000080 Adotar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante 
o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de Exploração RAA

Código Código
Tipo de energia 

utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t)
Consumo anual (t

/ano)
N.º Alvará de tanque 
de armazenamento Valores Tep

T000011 SUB3 Gasóleo 1,17 0,79

T000012 SUB3 Energia Eléctrica 0,00 2,93

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

T000040
Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada, 
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo 
geradores de emergência)

Período de Exploração RAA

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP6 - Energia

EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia
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EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

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

T000041 Registar do consumo mensal/anual de água discriminando por utilizações 
(processo industrial, lavagens e consumo doméstico)

Periodo de Exploração RAA

EXP8.4.1 - Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código Código ponto de rejeição Tipo de Origem

Autorização de rejeição 
em sistemas públicos

/terceiros Data Entidade gestora

T000013 ED2 Doméstico Águas de Cascais

T000014 ED1 Pluvial contaminada/ 
industrial

Águas de Cascais

EXP8.4.2 - Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código
Código do ponto de 

rejeição Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou emissão 

específica Unidade
Frequência de 
monitorização Período de referência

T000082 ED1 Índice de 
hidrocarbonetos

10 mg/l mensal

EXP8.4.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

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

T000050
Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
/Declaração de Descarga das Águas Residuais - Águas de Cascais- (vide 
Anexo Águas de Cascais )

Período de Exploração RAA

T000084 Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga de 
águas residuais industriais.

Período de Exploração RAA

EXP8 - RH

EXP8.1 - RH - Captação

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor
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EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

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

T000097
Manter um registo dos resíduos produzidos e tratados nas próprias 
instalações, nomeadamente, unidade de produção, código LER, quantidade, 
código de operação a que foram sujeitos, outras informações relevantes

Período de Exploração RAA

T000098

Manter um registo atualizado dos resíduos produzidos e encaminhados para 
tratamento noutro operador, o qual deve incluir a sua classificação segundo a 
Lista Europeia de Resíduos e respetiva descrição, local onde são produzidos, 
data de produção e saída, quantidade produzida, destino e código de operação

Período de Exploração RAA

EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000051

130205 (*) 
Óleos minerais 
não clorados 
de motores, 
transmissões 
e lubrificação

T000052

130110 (*) 
Óleos 
hidráulicos 
minerais não 
clorados

T000053

130111 (*) 
Óleos 
hidráulicos 
sintéticos

T000054

130112 (*) 
Óleos 
hidráulicos 
facilmente 
biodegradáveis

T000055
130113 (*) 
Outros óleos 
hidráulicos

T000056

130206 (*) 
Óleos 
sintéticos de 
motores, 
transmissões 
e lubrificação

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000057

130207 (*) 
Óleos 
facilmente 
biodegradáveis 
de motores, 
transmissões 
e lubrificação

T000058

130208 (*) 
Outros óleos 
de motores, 
transmissões 
e lubrificação

T000059

130306 (*) 
Óleos minerais 
isolantes e de 
transmissão 
de calor, 
clorados, não 
abrangidos em 
13 03 01

T000060

130307 (*) 
Óleos minerais 
isolantes e de 
transmissão 
de calor não 
clorados

T000061

130308 (*) 
Óleos 
sintéticos 
isolantes e de 
transmissão 
de calor

T000062

130309 (*) 
Óleos 
facilmente 
biodegradáveis 
isolantes e de 
transmissão 
de calor

T000063

130310 (*) 
Outros óleos 
isolantes e de 
transmissão 
de calor

T000067

130506 (*) 
Óleos 
provenientes 
dos 
separadores 
óleo/água

T000068

130507 (*) 
Água com óleo 
proveniente 
dos 
separadores 
óleo/água

T000069

130508 (*) 
Misturas de 
resíduos 
provenientes 
de 
desarenadores 
e de 
separadores 
óleo/água

T000073
130802 (*) 
Outras 
emulsões

T000074

130899 (*) 
Resíduos sem 
outras 
especificações
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000075

120119 (*) 
Óleos de 
maquinagem 
facilmente 
biodegradáveis

T000076

190810 (*) 
Misturas de 
gorduras e 
óleos, da 
separação 
óleo/água, não 
abrangidas em 
19 08 09

T000085

120106 (*) 
Óleos minerais 
de 
maquinagem, 
contendo 
halogéneos 
(exceto 
emulsões e 
soluções)

T000086

120108 (*) 
Emulsões e 
soluções de 
maquinagem, 
contendo 
halogéneos

T000087

120109 (*) 
Emulsões e 
soluções de 
maquinagem, 
sem 
halogéneos

T000088

130101 (*) 
Óleos 
hidráulicos 
contendo PCB 
(ver n.º 2 das 
definições do 
Anexo da 
Decisão 2014
/955/EU, da 
Comissão, de 
18 de 
dezembro de 
2014)

T000089
130104 (*) 
Emulsões 
cloradas

T000090

130109 (*) 
Óleos 
hidráulicos 
minerais 
clorados

T000091

130204 (*) 
Óleos minerais 
clorados de 
motores, 
transmissões 
e lubrificação

T000092

130301 (*) 
Óleos 
isolantes e de 
transmissão 
de calor, 
contendo PCB

EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000093
Registar a quantidade anual de resíduos sujeitos às operações de valorização 
e de eliminação efetuadas no estabelecimento, discriminada por unidade/linha 
de processamento de resíduos e associada à respetiva operação

Período de Exploração RAA

T000094 Registar a quantidade mensal de resíduos processados em cada unidade de 
tratamento

Periodo de Exploração RAA

T000095

Efetuar o registo das cargas de resíduos recusadas, incluindo informação 
relativa ao motivo da recusa, indicando a sua origem, classificação segundo a 
LER, número da respetiva e-GAR, bem como outras informações consideradas 
relevantes

Período de Exploração RAA

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome
N.º Bilhete de Identidade/Cartão do 

cidadão Habilitações profissionais

T000099 Paulo Miguel Meireles Ferreira 09009850 1ZY7 Gestor / Gerente

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

T000039

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

Período de Exploração RAA

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR

EXP12 - Ruido

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

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO
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Avaliação das MTD implementadas e a implementar na instalação de acordo com o BREF em vigor. 

 

1. BREF ENE – ENERGY EFFICIENCY 

Estas MTD, no caso da instalação e atividade em concreto (triagem e armazenagem), são pouco relevantes 

atendendo à potência instalada e consumos estimados. Considera-se contudo relevante o sistema de 

gestão energética para a frota, pelo que as MTD referenciadas contemplam ambas as situações. 

Descrição das MTD Implementada Observações 

Aplicar e respeitar um sistema de gestão da eficiência energética (energy efficiency 

management system ou ENEMS) que inclua, de acordo com as características de cada 

caso, os seguintes elementos: 

◦ Empenho dos quadros superiores; 

◦ Definição, por parte desses quadros superiores, de uma política de 
eficiência energética para a instalação; 

◦ Planeamento e definição de objetivos e metas; 

◦ Desenvolvimento e aplicação de procedimentos, com particular 
atenção para: 

▪ participação dos trabalhadores; a documentação; um controlo 
eficaz dos processos; os programas de manutenção; a 
prevenção e capacidade de resposta a emergências; a 
salvaguarda da conformidade com a legislação e com os 
acordos (quando existam) no domínio da eficiência energética; 

◦ Parâmetros de referência (análise comparativa); 

◦ Verificação dos desempenhos e adoção de medidas corretivas, com 
particular atenção para: 

▪ a monitorização e medição; as medidas de correção e 
prevenção; a conservação de registos; uma auditoria interna, 
quando possível independente, que permita determinar se o 
ENEMS é ou não conforme com os mecanismos previstos e se 
está a ser corretamente aplicado e mantido; 

◦ Revisão, por parte dos quadros superiores, do ENEMS e da respetiva 
sustentabilidade, adequação e eficácia permanentes; 

◦ Aquando da concepção de uma nova unidade, tomar em consideração 
o impacto ambiental da futura fase de desmantelamento da mesma; 

◦ Desenvolvimento de tecnologias eficientes em termos energéticos e o 
acompanhamento da evolução das técnicas de eficiência energética. 

▪ a estrutura e responsabilidades do pessoal; a formação, 
sensibilização e competências; a comunicação; a  

Um ENEMS pode, facultativamente, incluir os seguintes passos: 

• Preparação e publicação periódica (com ou sem validação externa) de um 
documento relativo à eficiência energética, de modo a possibilitar a 
comparação de ano para ano em função dos objetivos e metas definidos; 

• análise e validação externas do sistema de gestão e dos procedimentos de 
auditoria; 

• Aplicação e cumprimento de um sistema voluntário de gestão da eficiência 
energética que mereça aceitação a nível nacional ou internacional. 

Sim, 
parcialmente 

Existem objetivos 
e metas 

relacionados com 
a eficiência 
energética 

patentes no Plano 
de Objectivos (IP 

GQ 01)  
 

Estão 
estabelecidos 

procedimentos e 
planos de 

manutenção que 
incluem a 

verificação 
periódica de 

equipamentos e 
instalações 
eléctricas 

P DOP 03 - 
Manutenção de 

Instalações, 
Viaturas e 

Equipamentos 
IP DOP 03 – Plano 
de Manutenção 

 
As acções de 
manutenção 
preventiva e 

correctiva são 
registadas no IP 

DOP 05 - Cadastro 
de equipamento/ 

instalação  
Os consumos 

energéticos são 
registados no  

IP DA 07 - 
Consumos 

Energéticos. 
É realizada uma 

análise 
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Descrição das MTD Implementada Observações 

comparativa com 
o ano anterior na 

reunião de 
revisão pela 

gestão 

Minimizar de forma constante o impacto ambiental de uma instalação através da 

programação das ações e dos investimentos de maneira integrada e a curto, médio e 

longo prazo, tendo em conta os custos e benefícios e também os respetivos efeitos 

transversais. 

Sim, 
parcialmente 

Planeamento 
definido da 
Reunião de 
revisão pela 
Gestão e/ou 

acompanhamento 
do SGI, de acordo 

com a 
significância dos 

aspectos 
ambientais e grau 
de cumprimento 

de metas e 
objectivos 

Efetuar uma auditoria para identificar os aspetos que influenciam a eficiência 

energética de uma determinada instalação. É importante que essa auditoria seja 

efetuada numa ótica de sistema. Este elemento é aplicável a todas as instalações 

existentes, bem como a montante da fase de planeamento de qualquer modernização 

ou reconstrução. A auditoria poderá ser interna ou externa.  

Não 

Não são 
realizadas 

auditorias no 
âmbito do 

sistema de gestão 
de energia < 

500tep 

Na realização de uma auditoria, constitui MTD garantir a identificação dos seguintes 

aspetos: 

◦ Consumo e tipo de energia da instalação e dos respetivos componentes 
e processos; 

◦ Equipamento consumidor de energia e tipo e quantidade de energia 
utilizada na instalação; 

◦ Possibilidades de diminuição do consumo de energia, como por 
exemplo: 

▪ controlo/redução do tempo de operação, nomeadamente 
desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados; 

▪ otimização do isolamento; 

▪ otimização das redes de abastecimento e dos sistemas e 
processos que lhes estejam associados (ver as MTD para os 
sistemas que consomem energia); 

◦ Possibilidades de utilização de fontes alternativas ou de utilização mais 
eficiente da energia, nomeadamente aproveitando a energia 
excedente de outros processos e/ou sistemas; 

◦ Possibilidades de aplicação da energia excedente e outros processos 
e/ou sistemas; 

◦ Possibilidades de aumento da qualidade do calor. 

Não 

Não são 
realizadas 

auditorias no 
âmbito do 

sistema de gestão 
de energia < 

500tep 

Utilizar instrumentos e metodologias apropriados para assistir a identificação e 

quantificação da otimização energética, como por exemplo: 

◦ modelos, bases de dados e balanços energéticos; 

◦ técnicas como a metodologia de constrição (pinch); 

◦ estimativas e cálculos. 

Não 

Não são 
realizadas 

auditorias no 
âmbito do 

sistema de gestão 
de energia < 

500tep 

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistema da gestão 

energética da instalação. Os sistemas a tomar em consideração para a otimização do 

todo são, por exemplo: 

Sim, 

parcialmente 

Acções realizadas 
apenas no âmbito 

da iluminação 
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Descrição das MTD Implementada Observações 

◦ Unidades de processo (ver os BREF sectoriais); 

◦ Sistemas de aquecimento, como por exemplo: 

▪ vapor;  

▪ água quente; 

◦ Arrefecimento e vácuo (ver o BREF ICS); 

◦ Sistemas motorizados, como por exemplo: 

▪ ar comprimido;  

▪ bombagem; 

◦ Iluminação;  

◦ Secagem, separação e concentração. 

Definir indicadores adequados da eficiência energética através da aplicação de todas 

ou algumas das seguintes medidas: 

◦ Identificação de indicadores adequados da eficiência energética da 
instalação e, quando necessário, de determinados processos, sistemas 
e/ou unidades, bem como medição da sua evolução ao longo do tempo 
ou após a aplicação de medidas de eficiência energética;  

◦ Identificação e registo de limites adequados associados aos 
indicadores;  

◦ Identificação e registo dos fatores que fazem variar a eficiência 
energética dos processos, sistemas e/ou unidades correspondentes. 

Sim 

Plano de 
Objectivos  - IP 

GQ 01 
IP GQ 19 - 

Indicadores de 
Gestão 

Proceder a comparações sistemáticas e regulares com valores de referência 

sectoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados. Não 

 

Otimizar a eficiência energética aquando do Projecto de uma nova instalação, 

unidade ou sistema ou de uma modernização significativa dos mesmos, tomando em 

consideração todos os seguintes elementos: 

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

◦ desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias com boa eficiência 
energética; 

◦ poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer no quadro da 
elaboração do projecto quer de forma separada, de modo a 
complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no 
conhecimento; 

◦ o trabalho EED deverá ser efectuado por um perito em questões 
energéticas; 

◦ a discriminação inicial do consumo de energia deverá também verificar 
quais são as partes envolvidas na organização do projecto que 
influenciam o futuro consumo de energia e optimizar a EED da futura 
instalação em conjunto com essas partes. É o caso, por exemplo, do 
pessoal da instalação existente que seja responsável pela especificação 
dos parâmetros operacionais 

Sim, 

parcialmente 

Aquando de novo 

projecto de 

licenciamento de 

armazém são 

implementadas 

medidas para 

maximização da 

eficiência 

energética da 

instalação 

Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, no interior 

da instalação ou com o envolvimento de terceiros. 

Sim 

Informação e 
sensibilização 

contínua para a 
optimização da 

utilização da 
energia. 

 
Envio de boas 
práticas para 
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Descrição das MTD Implementada Observações 

fornecedores e 
subcontratados 

Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, 

como por exemplo: 

◦ Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; 

◦ Contabilização da energia com base em valores reais (medidos), 
transferindo as obrigações e as vantagens da eficiência energética para 
o utilizador/consumidor pagante; 

◦ Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;  

◦ Avaliação comparativa; 

◦ Um novo olhar sobre os sistemas de gestão existentes; 

◦ Utilização de técnicas de gestão da evolução organizativa. 

Sim 

parcialmente 

Gestão de 
consumos através 
do registo mensal 
dos mesmos no  

IP DA 07 - 
Consumos 

Energéticos. 
 

Comunicação 
mensal de leituras 
ao fornecedor de 

acordo com o 
definido na 
instrução  
IT GQ 04 - 

Comunicação de 
Leituras  

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

◦ A implantação de sistemas que garantam que os procedimentos sejam 
conhecidos, entendidos e cumpridos;  

◦ A garantia da identificação, da otimização em termos de eficiência 
energética e do seguimento dos principais parâmetros de desempenho 
dos processos;  

◦ A documentação ou o registo esses parâmetros. 

Sim No âmbito do SGI 

Proceder à manutenção das instalações de modo a optimizar a sua eficiência 

energética, aplicando todos os seguintes instrumentos: 

◦ Atribuição clara das responsabilidades pelo planeamento e execução 
das ações de monitorização; 

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

◦ Apoio do programa de manutenção através de sistemas de 
conservação de registos e de ensaios de diagnóstico adequados; 

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

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

Sim 

Estão 
estabelecidos 

procedimentos e 
planos de 

manutenção que 
incluem a 

verificação 
periódica de 

equipamentos e 
instalações 
eléctricas 

P DOP 03 - 
Manutenção de 

Instalações, 
Viaturas e 

Equipamentos 
IP DOP 03 – Plano 
de Manutenção 

 
As acções de 
manutenção 
preventiva e 

correctiva são 
registadas no IP 

DOP 05 - Cadastro 
de equipamento/ 

instalação  
 

As acções a 
realizar são 

solicitadas através 
IP DOP 26 - 
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Descrição das MTD Implementada Observações 

Pedido de 
Manutenção 
Instalações 

equipamentos 

A rápida realização das reparações necessárias deve ser ponderada em função da 

manutenção da qualidade dos produtos e da estabilidade dos processos, bem como 

das questões relacionadas com a saúde e segurança. 
Sim 

Procedimento -P 
DOP 03 - 

Manutenção de 
Instalações, 
Viaturas e 

Equipamentos 

Estabelecer e manter procedimentos documentados para o seguimento e medição 

regulares das principais características das operações e atividades que possam ter 

impacto significativo na eficiência energética. O presente documento apresenta 

algumas técnicas adequadas 

Sim 

Procedimento -P 
DOP 03 - 

Manutenção de 
Instalações, 
Viaturas e 

Equipamentos 
 

Optimizar: 

◦ A combustão; 

◦ Os sistemas de vapor; 

Não Não aplicável 

Otimizar os seguintes elementos, utilizando técnicas como as descritas no presente 

documento: 

◦ Sistemas de ar comprimido; 

◦ Sistemas de bombagem; 

◦ Sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (sistemas 
AVAC); 

◦ Iluminação; 

◦ Processos de secagem, concentração e separação. Para estes 
processos, constitui também MTD procurar possibilidades de utilização 
de separação mecânica, juntamente com processos térmicos. 

Sim 

Apenas aplicável 

à iluminação, 

restantes não 

aplicável à 

instalação. 

Manter a eficiência dos permutadores de calor através: 

◦ Do seguimento periódico da mesma; 

◦ Da prevenção ou remoção dos resíduos acumulados. 

Não Não aplicável 

Aumentar o fator de potência em conformidade com os requisitos do distribuidor 

local de energia elétrica, utilizando técnicas como as descritas no presente 

documento, em função da respetiva viabilidade. 

Não 
Fornecimento de 

energia em BT. 

Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se 

necessário aplicar filtros. 

Não 

Verificação anual 

das instalações 

eléctricas por 

técnico 

acreditado. 

Fornecimento em 

Baixa Tensão. 

Apenas 

iluminação. 
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2. BREF EFS – EMISSIONS FROM STORAGE 

Também neste caso apenas se aplica uma pequena parte das MTD dado que nesta instalação não existirão 

tanques, cisternas ou outros sistemas de armazenagem fixos de resíduos. Também não se efetuarão 

trasfegas de líquidos  

Descrição das MTD Implementada Observações 

Desenho / Conceção dos Tanques, considerar: 

• Características físico químicas da substancia 

• Nível de operação (instrumentação) 

• Alarmes 

• Sistemas de Proteção (válvulas etc) 

• Tipo de Materiais 

• Inspeção e planos de manutenção 

• Situações de emergência 
(ver Anexo 8.19 Check List) 

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação. 

Inspeção e manutenção – determinar um plano de manutenção proactiva e 

desenvolver planos de inspecção baseadas no risco que possa existir Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Localização cuidada de novos tanques em termos de layout (longe de linhas de água), 

preferencialmente tanques aéreos operados à pressão atmosférica Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Aplicar uma cor que reflita a radiação térmica em pelo menos 70% do tanque (desde 

que contenha voláteis), ou uma proteção solar. Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Reduzir as emissões do armazenamento, trasfega e operação em tanques de 

armazenagem de substâncias que tenham um impacte ambiental negativo 

significativo 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Em instalações onde se espere emissões de COV significativas, calcular 

periodicamente as emissões. O modelo de cálculo deve ocasionalmente ser validado 

pela aplicação de métodos de medição.  

Não 
Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Aplicar sempre que possível sistemas dedicados (armazenagens por longos períodos 

de mono produtos) Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Open Top Tanks – CAP 5.1.1.2  
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

External Floating Roof Tank  
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Tanques com topo fixo 
 

 

Para o armazenamento de substâncias voláteis que sejam tóxicas, muito tóxicas, ou 

carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas para a reprodução (categorias 1 e 2) deve ser 

instalado um sistema de tratamento de emissões gasosas. 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 
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Descrição das MTD Implementada Observações 

Para o armazenamento das restantes substâncias deve ser instalado um sistema de 

tratamento de emissões gasosas ou instalado um teto interno flutuante. Pressão 

Vapor a 20º >1kPa, Vol >50m3 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Para tanques <50m3 instalar válvulas de descompressão ajustadas para o valor mais 

elevado possível (de acordo com as características/design do tanque) Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

A seleção da tecnologia de tratamento de gases deve basear-se nos seguintes 

critérios: custo, toxicidade do produto, eficiência de redução, emissões residuais, 

possibilidade de reciclagem do produto ou valorização energética. Deter uma 

eficiência superior a 98% na redução das emissões. Os tetos flutuantes podem atingir 

9% eficiência (pág 262) 

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Para líquidos que possam conter uma elevada quantidade de partículas deve-se 

promover a agitação do tanque para evitar a deposição e etapas adicionais de 

limpeza (OU). 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Nos tanques horizontais e ou subterrâneo, para o armazenamento de substâncias 

voláteis que sejam tóxicas, muito tóxicas, ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas 

para a reprodução (categorias 1 e 2) deve ser instalado um sistema de tratamento de 

emissões gasosas. 

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Para outras substâncias, implementar todas ou a combinação das técnicas seguintes: 

- Aplicar válvulas de descompressão; 

- up rate to 56 mbar; 

- Aquando da transferência de líquido entre tanques, recolher os gases libertados no 

tanque receptor e reenviá-los para o tanque fornecedor do líquido; 

- Implementar “vapour holders” – sistema que permite recuperar os gases libertados 

pelo aumento da temperatura da fase gasosa do tanque de armazenamento; 

- Implementar um sistema de tratamento de gases.  

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Sempre que forem substituídos os tanques, ter em consideração a check list de 

aspetos de design definida no anexo 8.19 da BREF em análise (ver coluna REF.) Parcialmente 
A aplicar em caso 

de construção 
futura de tanque 

Tanques e Prevenção de Acidentes 
  

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com a Seveso 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Implementar e seguir medidas organizacionais adequadas e promover a formação e 

instrução dos trabalhadores para a segurança e operação responsável da instalação. Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Para evitar a corrosão de tanques deve-se: 

- Escolher material de construção resistente ao produto a armazenar; 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 
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- Aplicar técnicas de construção adequadas; 

- Evitar a entrada de águas pluviais e água subterrânea nos tanques e, se necessário, 

remover água que se tenha acumulado nos tanques; 

- Aplicar a gestão de águas pluviais à rede de drenagem; 

- Fazer manutenção preventiva; 

- Caso aplicável, adicional inibidores de corrosão, ou aplicar proteção catódica no 

interior do tanque. 

Nos tanques subterrâneos, aplicar no exterior dos tanques um revestimento 

resistente à corrosão, metalização ou um sistema de proteção catódica. Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

De forma a evitar o sobre enchimento dos tanques deve-se implementar e manter 

procedimentos operacionais (no âmbito do sistema de gestão) que assegure o 

seguinte: 

- Instalação de sistema de alarme ou fecho automático de válvulas que evite os níveis 

elevados ou as altas pressões; 

- Instruções operacionais para prevenir a sobrecarga dos tanques aquando das 

operações de carregamento; 

- Espaço disponível para receber lotes de carregamento. 

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

- Implementar sistemas de deteção de fugas em tanques que contenham líquidos que 

podem provocar poluição do solo. Os diferentes tipos de sistema de deteção de 

derrames são descritos na secção 4.1.6.1.7. do BREF em análise (ver referência 

(coluna REF.)) 

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Atingir um nível desprezível de risco de poluição do solo. A abordagem para análise 

do risco é descrita na secção 4.1.6.1.8. do BREF em análise  

Pode ser atingido com: 

 

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Para líquidos inflamáveis ou com potencial de contaminação de solos ou ambiente 

deve ser previsto sistema de contenção secundário: 

 

Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Tanques em atmosferas inflamáveis. Cumprir ATEX 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 
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Implementar medidas de proteção e combate a incêndio, de acordo com o PEI 

(RGSCIE) 
Não 

Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Contenção de líquido extintor contaminado: No caso do líquido extintor ser 

contaminado com substâncias tóxicas, carcinogénicas, ou outras substâncias 

perigosas deve ser promovida a sua retenção completa.  

Não 
Não aplicável. 
Não existem 
tanques na 
instalação 

Armazenagem de Produtos Perigosos em Taras   

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com a Seveso Não 

Não aplicável. 
Verifica-se que as 
substâncias estão 
abaixo do limiar 

inferior. Segundo 
a regra da adição, 

nenhum 
somatório por 

secção >1. 
conclui-se que a 
instalação tem 
armazenadas 

substâncias que 
não atingem o 

nível de 
perigosidade 

correspondente 
ao limiar inferior 

e superior da 
categoria SEVESO 

Nomear responsável pelo local. Dotar o responsável de competências na área de 

emergência, e procedimentos. Informar o restante staff. 
Sim 

No âmbito das 
MAP. Ref. Aprov. 

ANPC 
PSCI/7480/SEG/2

011 

Dotar local de instalações adequadas 

 

Sim, 

parcialmente 

A quantidade de 
produtos 
perigosos 

armazenada tem 
em conta  a 

compatibilidade 
dos produtos. O 

armazém é 
naturalmente 

ventilado. 
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Separar e segregar substâncias incompatíveis (Anexo 8.3) Sim 

Substâncias 
(resíduos) 

acondicionados 
em contentores, 

devidamente 
filmados, 

colocados na 
bacia de retenção 

FPS DOP 05 - 
Armazenagem 

Instalar bacias de retenção para a totalidade ou parte das substâncias (mediante 

análise de risco) 
Sim 

Existem bacias de 
retenção fixas 
assim como 
amovíveis. 

Implementar medidas de proteção e combate a incêndio, de acordo com o PEI 

(RGSCIE) 
Sim 

MAP  
Ref. Aprov. ANPC 
PSCI/7480/SEG/2

011 

Contenção de líquido extintor contaminado: No caso do líquido extintor ser 

contaminado com substâncias tóxicas, carcinogénicas, ou outras substâncias 

perigosas deve ser promovida a sua retenção completa.  

Sim No âmbito das 
MAP 

Trasfega e manuseamento de líquidos   

Implementar planos de manutenção proactiva e planos de inspeção com base no 

risco que possa existir. 
Sim 

P DOP 03 - 
Manutenção de 

Instalações, 
Viaturas e 

Equipamentos 
IP DOP 03 – Plano 
de Manutenção 

Implementar programas de deteção de fugas e reparação. Sim 

P DOP 03 - 
Manutenção de 

Instalações, 
Viaturas e 

Equipamentos 
IP DOP 03 – Plano 
de Manutenção 

Reduzir as emissões do armazenamento, transferência e manuseamento que possam 

ter impactes ambientais significativos. 
Não 

Não aplicável. 
Não existe 

trasfega e/ou 
manuseamento 

de líquidos 

Para prevenir incidentes e acidentes deve-se implementar um sistema de gestão de 

segurança Seveso 

Sim, 

parcialmente 

Onde aplicável 
existem 

responsabilidades 
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atribuídas e 
procedimentos 
operacionais de 

atuação. 

Implementar e seguir medidas organizacionais adequadas que promovam a formação 

e instrução dos trabalhadores para a segurança e operação responsável da 

instalação. 

Sim 
Plano de 

Formação  
IP GQ 07 - Plano 

de Formação 

As tubagem devem ser fechadas e instaladas acima do nível do solo. Para tubagens 

subterrâneas deve ser efectuada análise de riscos e manutenções baseadas no risco. 
Não 

Não aplicável, não 
existem tubagens 

de trasfega. 

Flanges aparafusadas e juntas vedadas são fontes de emissões difusas. Deve ser 

minimizado o número de flanges pela substituição por conexões soldadas.  
Não 

Não aplicável, não 
existem tubagens 

de trasfega. 

Para ligações de flanges aparafusadas: 

- ajustar flanges cegas para evitar aberturas acidentais; 

- em tubagem de fim aberto não utilizar válvulas mas sim end caps or plugs- 

assegurar que as juntas são correctamente seleccionadas e instaladas; 

- assegurar que as juntas das flanges são correctamente montadas e carregadas; 

- no caso da transferência de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras 

substâncias perigosas usar juntas de alta qualidade. 

Não 
Não aplicável, não 
existem tubagens 

de trasfega. 

Evitar a corrosão interna através de: 

- selecionar materiais de construção resistentes ao produto a transferir 

- aplicar técnicas adequadas de construção; 

- fazer manutenção preventiva; 

- se aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar um inibidor de corrosão. 

Não 
Não aplicável, não 
existem tubagens 

de trasfega. 

Evitar a corrosão externa através da aplicação de um sistema de revestimento de 1, 2 

ou 3 camadas de revestimento, dependendo das condições específicas do local 

(exceto plástico e aço inox). 

Não 
Não aplicável, não 
existem tubagens 

de trasfega. 

Tratamento de gases. 

Se substancias muito voláteis, dependendo da quantidade emitida (500kg/ano). 

Balanço de vapor ou tratamento de gases. 

Não 
Não aplicável, não 
existem tubagens 

de trasfega. 

Válvulas: 

- correcta selecção do material de vedação e construção; 

-aplicar válvulas de controlo rotativo ou bombas de velocidade variável, em vez de, 

válvulas de controlo de pressão crescente; 

- no caso de transferência de produtos tóxicos, cancerígenos ou outros produtos 

perigosos usar por baixo fit diaphragm ou válvulas de parede dupla; 

Não 
Não aplicável, não 
existem tubagens 

de trasfega. 
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- utilizar válvulas route relief nos sistemas de transporte ou armazenamento, ou nos 

sistemas de tratamento de gases  

Bombas e compressores: 

- adequada fixação da bomba ou compressor à sua base; 

- projecção adequada das tubagens de sucção para minimizar o desequilíbrio 

hidráulico; 

- alinhamento do eixo e da tubagem de acordo com as recomendações do 

fornecedor; 

- alinhamento do emparelhamento condutor/bomba ou compressor de acordo com 

as recomendações do fornecedor; 

- equilíbrio das partes rotativas; 

- antes do arranque das bombas e compressor realizar o effective priming; 

- operação da bomba ou compressor de acordo com o intervalo de performance 

indicada pelo fornecedor; 

- o nível de sucção máximo total deve ser superior ao da bomba ou compressor; 

- monitorização e manutenção regular dos equipamentos rotativos e dos sistemas de 

selagem combinadas com programas de reparação e substituição. 

Não 
Não aplicável, não 
existem bombas e 
compressores de 

trasfega. 

Sistemas de selagem em bombas: 

Seleccionar a bomba adequada e o tipo de selagem, preferencialmente bombas que 

sejam projectadas para serem estanques. 

Não 
Não aplicável, não 
existem bombas e 
compressores de 

trasfega. 

Para compressores usados na transferência e gases não tóxicos usar selagens 

(“sealling”) mecânicas lubrificadas a gás. 
Não 

Não aplicável, não 
existem bombas e 
compressores de 

trasfega. 

Para compressores usados na transferência de gases tóxicos usar selagem (“sealling”) 

dupla com barreira líquida ou gasosa e a purga dos gases controlada com um gás 

inerte; 

Não 
Não aplicável, não 
existem bombas e 
compressores de 

trasfega. 

Em sistema com elevadas pressões aplicar a triple tandem seal system. Não 
Não aplicável, não 
existem bombas e 
compressores de 

trasfega. 

Para pontos de amostragem de produtos voláteis aplicar a ram type sampling valve 

or a needle valve and a block valve. 

Where sampling lines require purging, BAT is to apply closed-loop sampling lines. 

Não 
Não aplicável, não 
existem bombas e 
compressores de 

trasfega. 

Trasfega e Manuseamento de Sólidos   

Evitar a dispersão de poeiras nas atividades de carga e descarga ao ar livre 

programando-a para dias e horas de menos vento 
Não 

As cargas e 
descargas são 
efetuadas no 

interior. 
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Minimizar as distâncias de transporte e aplicar métodos de transporte contínuos. Não Não aplicável 

Quando utilizada pá carregadora reduzir a altura de queda e escolher a melhor 

posição de descarga. 
Sim 

Embora efetuado 
no interior. 

Reduzir velocidade de circulação quando existir possibilidade de poeiras no 

pavimento. 
Sim 

 

Promover limpeza de pavimentos (equipamentos automáticos de limpeza liquida ou 

apenas aspiração) pag 253 
Sim 

Limpeza manual 
(varredura) diária. 

Sistema de Lavagem de rodados (pag 254) Não 
Não aplicável, 

circulação sempre 
em pavimento em 

betão. 

Na carga e descarga minimizar a velocidade e altura de queda do produto (instalar 

tremonha com registo, cascata, ângulos, tubos ajustados em altura) 
Sim 

Utilização de 
plataformas 

elevatórias nas 
viaturas e ou 

empilhadores, 

Tapetes transportadores devem ser protegidos contra derrames, dependendo da sua 

capacidade de dispersão poderão ter 

• Para apenas ligeiramente dispersáveis 

• Aberta proteção lateral, humidificadores 

• Para os não humidificáveis e facilmente dispersáveis 

• Transporte pneumático 

• Transporte parafuso 

• Transporte tapete encapsulado 

Não Não aplicável 

 

3. BREF WT – WASTE TREATMENT 

Descrição das MTD Implementada Observações 

Sistemas de gestão ambiental Sim Certificado de 

acordo com EN 

ISO 14001 
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Descrição dos métodos de tratamento de resíduos e dos procedimentos internos da 

instalação; Elaboração de diagramas com os principais equipamentos com relevância 

a nível ambiental e fluxogramas dos processos realizados 

Sim 

P DOP 05 - 

Recepção, 

Triagem e 

Armazenagem de 

Resíduos 

P DOP 04 - 

Planeamento 

Recolha e 

Transporte de 

resíduos  

IT DOP 04 -

Instruções de 

segurança  

FPS DOP 05 - 
Armazenagem 

Implementação de procedimento de boas práticas internas 
Sim 

FPS DOP 05 - 

Armazenagem 

Diligenciar uma relação privilegiada com o cliente/produtos dos resíduos 

Sim 

Ações de 

sensibilização e 

consultoria. 

Dispor de uma equipa de funcionários em número suficiente e com as qualificações 

requeridas 

Sim 

P DRH 01 - Gestão 

de Recursos 

Humanos 

IP GQ 07 - Plano 

de Formação 

Melhor conhecimento dos resíduos   
Conhecimento detalhado dos resíduos sujeitos a tratamento Sim  

Implementação de procedimentos de pré-aceitação de resíduos 

Sim 

Análise 

contemplada na 

proposta enviada 

ao cliente. 

Primeira 

verificação na 

recolha. 

Implementação de procedimentos de aceitação de resíduos 

Sim 

Verificação dos 

resíduos à 

recepção. 

Identificação de 

situações não 

conformes e 

reporte ao cliente 
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Procedimentos de amostragem diferenciados 

Sim, 

parcialmente 

Quando o resíduo 

suscita dúvidas 

pode ser 

solicitado cliente 

análises ou dados 

que permitam 

aferir as 

características 

Existência de unidade de receção dos resíduos. 

Não 

Resíduos apenas 

são recolhidos se 

conhecidas as 

características e 

destino ulterior. 

Apenas se 

promove 

armazenagem 

temporária. 

Resíduos expedidos   
Análise dos resíduos a expedir, à luz de critérios relevantes para a instalação de 

destino 

Sim 

De acordo com o 

destino 

selecionado e de 

acordo com as 

suas 

especificações 

(ex. Óleos 

Usados). 

Adicionalmente 

controlo dos 

alvarás de destino 

BD GQ 08 - 

Alvarás e Licenças 

Sistema de gestão   
Rastreabilidade no tratamento dos resíduos 

Sim 

Recepção em 

armazém com 

registo no 

impresso  

IP DOP 09 -  

Recepção de 

Resíduos, com 

referência à Guia 

de transporte na 

qual são 

identificadas as 

GARs 

correspondentes. 
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Gestão dos 

resíduos 

recepcionado e 

expedidos através 

do SW Primavera 

Possuir e aplicar regras de mistura/homogeneização de resíduos 

Não 

Não aplicável. 

Apenas realizada 

acção de triagem. 

Os resíduos 

resultantes da 

operação de 

triagem são 

colocados em 

contentor 

adequado, sendo 

encaminhados 

como misturas. 

Possuir procedimentos de segregação e compatibilidade 

Sim 

Os resíduos são 

armazenados por 

tipo. 

Eficiência do tratamento de resíduos 

Sim, 

parcialmente 

Não se efetua 

qualquer 

operação de 

tratamento de 

resíduos que não 

triagem e 

armazenagem. As 

operações de 

triagem visam 

obter uma 

valorização 

superior do 

resíduos a 

jusante. 

Plano de gestão de acidente 

Sim 

P GQ 10 - 

Investigação de 

Incidentes 

Registo de incidente 

Sim 

IP GQ 46 - 

Relatório de 

Acidente de 

Trabalho 

Plano de gestão de ruído e vibrações 
Sim, 

parcialmente 

Verificação de 

ruído ambiental 

(5 em 5 anos) 
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Plano de desativação da instalação 

Não 

Ainda não 

definido no 

horizonte 

temporal. A 

desenvolver em 

função do estado 

da arte. 

Gestão das utilidades e matérias-primas   
Controlar o consumo de energia 

Sim 

Consumos 
energéticos 
registados e 

controlados no  
IP DA 07 - 
Consumos 

Energéticos. 
 

Aumentar, de forma contínua, a eficiência energética da instalação Sim Análise contínua 

de consumos e 

tomada de acções 

aquando de 

incumprimento 

de objectivos e 

metas 

Armazenagem e manuseamento   
Técnicas gerais de armazenagem: adequada localização das áreas de armazenagem; 

assegurar que as infra-estruturas de drenagem da área de armazenagem podem 

reter eventuais derrames; assegurar a separação de resíduos incompatíveis 

Sim 
FPS DOP 05 - 

Armazenagem 

Barreiras de contenção Sim  

Marcação das condutas 
Não 

Não aplicável, não 

existem condutas 

Aplicar medidas para evitar problemas associados à armazenagem/acumulação de 

resíduos 

Sim 

Gestão de Stocks 

(SW Primavera). 

Gestão logística e 

operacional 

dedicada. 

Técnicas gerais de manuseamento de resíduos: deter sistemas e procedimentos 

locais que assegurem que os resíduos são transferidos para uma área de 

armazenagem apropriada, em segurança; existência de pessoal qualificado para 

verificação e classificação dos resíduos 

Sim 

P DOP 05 - 

Recepção, 

Triagem e 

Armazenagem de 

Resíduos 
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Técnicas de homogeneização/mistura de resíduos embalados Não Não existem 

operações de 

homogeneização 

e mistura de 

resíduos. 

Assegurar que a segregação dos resíduos na armazenagem é realizada de acordo com 

as compatibilidades químicas 

Sim FPS DOP 05 – 

Armazenagem 

Técnicas para manuseamento de resíduos em contentores Sim Competências 

profissionais 

definidas. 

Formação 

contínua de 

operadores.  

Outras técnicas comuns não mencionadas anteriormente   

Utilização de sistemas de ventilação durante as operações de corte, trituração e 

crivagem 
Não 

Não aplicável, não 

são desenvolvidas 

estas operações 

Encapsulamento da operação de trituração de resíduos especiais 

Não 

Não aplicável, não 

são desenvolvidas 

estas operações 

Lavagem 
Não 

Não aplicável, não 
são desenvolvidas 
estas operações 

Gestão das águas residuais   

Reduzir a utilização da água e sua contaminação: aplicar métodos de 

impermeabilização e de contenção; instalar redes separativas de drenagem de águas 

de acordo com a carga poluente 

Sim, 
parcialmente 

Pavimento 
impermeável. 

Bacia de retenção 
para colocação de 
resíduos líquidos. 
Rede separada de 
águas residuais e 

pluviais. Não é 
utilizada água no 

processo. 

Especificação adequada dos efluentes ao sistema de tratamento de efluentes no local 

ou aos critérios de descarga Não 

Apenas efluente 
doméstico 

proveniente de 
WCs e balneários 

Procedimentos para evitar que os efluentes contornem os sistemas de tratamento da 

instalação N 

Apenas efluente 
doméstico 

proveniente de 
WCs e balneários 

Recolha de águas residuais 

Sim 

Apenas efluente 
doméstico 

proveniente de 
WCs e balneários 

Segregação dos diferentes tipos de águas residuais 
Sim 

Apenas efluente 
doméstico 

proveniente de 
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WCs e balneários 
e águas pluviais 

Impermeabilizar com betão todas as áreas de tratamento e instalar uma rede de 

drenagem que encaminhe as águas pluviais ou eventuais derrames para tanques de 

armazenagem ou coletores 

Sim, 
parcialmente 

Todas áreas 
impermeabilizada

s. Ausência de 
armazenagem de 

resíduos 
perigosos no 

exterior. Sistema 
de contenção de 

derrames em caso 
de acidente 

(absorventes) 

Recolha de águas pluviais em bacia própria 

Não 

Não existem 
águas pluviais 

potencialmente 
contaminadas 

Reutilização de águas residuais tratadas e de águas pluviais  

Não 

Não é efetuado 
tratamento de 

águas nem 
existem 

utilizações no 
processo. 

Verificação diária do sistema de gestão de efluentes e manutenção de um registo 

Não 

Apenas efluente 
doméstico 

proveniente de 
WCs e balneários 

Identificação das principais substâncias e produtos perigosos dos efluentes tratados 
Não 

Não existe 
tratamento de 

águas 

Técnicas adequadas de tratamento das águas residuais para cada tipo de 
águas residuais Não 

Não existe 
tratamento de 

águas 

Aumento da fiabilidade do desempenho das técnicas de controlo e redução das 

emissões para as águas residuais Não 

Apenas efluente 
doméstico 

proveniente de 
WCs e balneários 

Principais componentes das águas residuais tratadas 
Não 

Não existe 
tratamento de 

águas 

Descarga de águas residuais   

Alcançar os níveis, de emissões, desejados, tendo em conta as MTD utilizadas 

Não 

Apenas efluente 
doméstico 

proveniente de 
WCs e balneários 
descarregado na 

rede de 
drenagem de 

águas residuais 
municipal. 

Gestão dos resíduos gerados   

Planeamento da gestão de resíduos produzidos 

Sim 

No processo de 
gestão os 

resíduos geridos 
já tem destino pré 

definido, sendo 
geridos 

logisticamente 
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Descrição das MTD Implementada Observações 

amente para 
otimizar a 

movimentação 
(cargas 

completas) 

Maximizar o uso de embalagens reutilizáveis 

Sim 

As embalagens 
utilizadas para 

recolha dos 
resíduos nos 
clientes são 
reutilizáveis 

sendo objeto de 
limpeza e 

manutenção 
periódica. 

Reutilização de tambores e bidons 

Sim 

É promovida 
sempre que 
possível a 

reutilização de 
tambores e 

bidões, sendo 
estas embalagens 

uma parte 
importante do 

vasilhame 
utilizado na 
atividade. 

Manter inventário de monitorização dos resíduos presentes na instalação 
Sim 

Registo no SW 
Primavera 

Reutilização de resíduos 

Sim, 
parcialmente 

Apenas no que 
respeita a 

resíduos de 
embalagens que 

poderão ser 
reutilizados no 

transporte 

Contaminação do solo   

Preparar e manter as superfícies das áreas operacionais, incluindo medidas para 
prevenir ou escoar rapidamente fugas e derrames e assegurar a manutenção dos 
sistemas de drenagem e outras estruturas subterrâneas empregues 

Sim 

Pavimento 
impermeável. 

Bacia de retenção 
para colocação de 
resíduos líquidos. 

Kits de 
absorventes para 

emergência 

Utilizar uma base impermeável e redes internas de drenagem Sim, 
parcialmente 

Todo o pavimento 
é impermeável. 
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