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Nº TUA TUA20210816000331

REQUERENTE Enviroil II - Reciclagem de óleo Usados, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 509822983

ESTABELECIMENTO Unidade de Torres Novas

LOCALIZAÇÃO Zona Industrial de Cotôas

CAE

19202 - Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos

20301 - Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos 
similares

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

OGR-
RGGR-
Regime 
geral

PL20190516000710 X X - - - - Não -

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

PCIP PL20190516000710 X X

Categoria 5.1 e) 
do Anexo I do 
REI - 11,4 t/dia; 
Categoria 5.1 j) 
do Anexo I do 
REI - 41,92 t/dia; 
Categoria 5.5 do 
Anexo I do REI - 
1364 t

16-08-
2021

14-08-
2028 - Não

Deferido 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Lote 2

Sul Rua C

Este CMTN

Oeste CMTN

Área impermeabilizada não coberta (m2) 6 073,00

Área coberta (m2) 3 382,00

Área total (m2) 17 500,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Industrial

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

T000007
O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença 
Ambiental (LA) n.º 153/1.0/2008, de 10 de outubro, e posterior aditamento, e 
trata-se de uma Renovação com alteração subtancial.

- -

T000008

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

Período de Exploração RAA

T000009

Informar sobre a data de início/entrada em funcionamento da(s) alteração(ões) 
aprovada(s), suspensão, reinício ou cessação da atividade. [1] [2] Apresentar 
evidência das respetivas comunicações efetuadas à entidade coordenadora 
(EC). [1] Para a data de entrada em funcionamento da(s) alteração(ões) 
aprovada(s), incluir identificação da(s) alteração(ões) subjacente(s) 
(discriminando as diferentes fases de implementação, se aplicável). [2]

Data de início (incluindo a data de 
entrada em funcionamento da 
exploração após alteração(ões) 
aprovada(s): com uma antecedência 
não inferior a 5 dias. Data de 
suspensão ou reinício ou cessação: 
no prazo máximo de 30 dias 
contados da data do facto que lhes 
deu origem

[1] E-mail: IPPC@apambiente.pt e [2] 
RAA

T000011

Apresentar evidência da comunicação enviada à EC sobre a alteração da 
titularidade/transmissão ou da denominação social do titular do TUA da 
instalação ou de outra entidade que se encontre incluída/associada ao mesmo 
TUA.

No prazo máximo de 30 dias 
contados da data da alteração.

E-mail: ippc@apambiente.pt e RAA

T000012

Nenhuma alteração da instalação, que modifique o projeto aprovado, que 
possa ter consequências no ambiente ou que implique alteração nas 
condições estabelecidas neste TUA, pode ser realizada ou iniciada, sem a 
prévia notificação à EC e Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Apresentar 
evidências da notificação.

Período de Exploração RAA

T000013

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, 
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção (evidenciando as diferentes etapas de processo por unidade de 
produção). Apresentar evidências do registo de acordo com o solicitado.

Período de Exploração RAA

T000014

Manter o registo das operações de manutenção e limpeza dos equipamentos 
de processo, dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de 
emissões para os diferentes meios, 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

T000015 Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou 
ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração RAA

T000016 Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou 
ações corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de Exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e/ou reclamações recebidas e o 

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000017 tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de correções e/ou 
ações corretivas).

Período de Exploração RAA

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

T000018

Adotar as medidas preventivas adequadas ao combate à poluição, 
designadamente mediante a implementação das Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD) previstas nos Documentos de Referência (BREF) setoriais 
e transversais aplicaveis às atividades desenvolvidas na instalação.

Período de Exploração RAA

T000019

Apresentar ponto de situação/reavaliar a implementação das MTD previstas no 
BREF sectorial [BREF WT] e/ou das medidas/técnicas equivalentes. Registar 
as evidências da manutenção da adequada implementação das referidas 
medidas/técnicas [vide Anexo II].

Período de Exploração RAA

T000020

Apresentar ponto de situação/reavaliar a implementação das MTD previstas 
previstas nos BREF transversais aplicáveis e/ou das medidas/técnicas 
equivalentes. Apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas medidas/técnicas [vide Anexo II].

Período de Exploração RAA

T000021

O operador deverá ter em consideração os princípios gerais e os outros 
aspetos relevantes para o seu estabelecimento PCIP, relativamente à 
monitorização de emissões de poluentes para o ar e para a água previstos no 
REF ROM.

Período de Exploração
RAA ( conforme condições 
estabelecidas no Of. Circ C000002-
202001-DGLA.DEI)

T000022 Assegurar que o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implementado incorpora 
os requisitos previstos nos BREF/BATc aplicáveis [vide Anexo II].

Período de Exploração RAA

T000023
Elaborar o relatório de base, de acordo com as Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 06.05.2014.

De acordo com o parecer emitido 
pela APA. Relatório de Base (RB)

T000024

Apresentar, em ficheiro Excel editável, os cálculos de suporte dos valores 
reportados no PRTR do ano correspondente, nomeadamente a carga poluente 
- com demonstração dos pressupostos considerados e dados de base, e 
eventual fundamentação sempre que necessário (devendo as células relativas 
aos cálculos conter as respetivas fórmulas de cálculo conducentes aos 
resultados obtidos).

Período de Exploração RAA

T000034
Dar cumprimento às obrigações ao abrigo do artigo 8.º do decreto-lei n.º 152-D
/2017, de 11 de dezembro, relativas à qualificação dos operadores de 
tratamento de resíduos.

Período de Exploração RAA

T000035 Efetuar o Registo de Produtores/Embaladores de Produtos previsto no RGGR, 
da sua atual redação.

30.12.2021 E-mail: IPPC@apambiente.pt

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

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

T000025Todas
Registar o consumo mensal/anual dos resíduos, de 
matérias-primas e/ou subsidiárias, evidenciando a etapa 
do processo onde cada uma é utilizada.

Período de Exploração RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
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Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

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

T000027

Não é autorizada a operação de tratamento de resíduos 
de hidrocarbonetos terrestres provenientes de terceiros, 
sendo apenas autorizado o tratamento de resíduos de 
origem MARPOL e de resíduos terrestres produzidos no 
próprio estabelecimento.

Período de Exploração RAA

T000028

Para efeitos de despistagem de óleos contendo PCB 
deverão ser adoptadas as regras de amostragem e 
análise definidas no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 
dezembro, na sua atual redação, devendo a determinação 
do teor em PCB ser realizada com recurso aos métodos 
de referência adoptados pela Decisão n.º 2001/68/CE, da 
Comissão, de 16 de janeiro, para produtos petrolíferos, 
óleos usados e líquidos isolantes.

Período de Exploração RAA

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

T000029Todos Registar o volume de produção mensal e anual efetivados 
e capacidades de produção efetivadas.

Período de Exploração RAA

T000030Todos Registar as capacidades de produção efetivadas em cada 
unidade de produção.

Período de Exploração RAA

T000031Todos

Registar a produção mensal e anual efetivadas de perdas 
de processo e produto fora de especificação gerado e 
reincorporado no processo. Se encaminhados para o 
exterior deve ser identificado o seu destino final.

Período de Exploração RAA

T000033Símil-gasóleo e fuelóleo

Apresentar relatórios da monitorização efetuada, 
semestralmente a um lote específico, ao símil-gasóleo e 
fuelóleo, obtidos nas unidades U20 e U40, 
respetivamente, para efeitos de verificação da sua 
conformidade com as especificações técnicas definidas 
para o Fuelóleo BTE n.º 4, no Decreto-Lei n.º 142/2010 de 
31 de dezembro.

Período de Exploração RAA

T000036Símil-gasóleo e o fuelóleo

O símil-gasóleo e o fuelóleo, obtidos nas unidades U20 e 
U40, respetivamente, têm obrigatoriamente de cumprir 
com as especificações técnicas definidas para o Fuelóleo 
BTE n.º 4, constantes no Decreto-Lei n.º 142/2010 de 31 
de dezembro. Caso contrário, configuram um resíduo 
devendo ser gerido de acordo com o definido na 
legislação aplicável em matéria de resíduos. Sendo um 
resíduo a sua queima constituirá uma operação de 
tratamento de resíduos enquadrada pelo diploma RGGR, 
nas operações D10 (Incineração em terra) ou R1 
(Utilização principal como combustível ou outro meio de 
produção de energia), sendo aplicável o capítulo IV do 
diploma REI.

Período de Exploração -

EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

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 Altura (m)

Diâmetro 
(m)

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 FF18

Evaporador 
Linha de 
Cracking 
L600

1,00 Fuelóleo

T000039 FF19A
Eliminação 
de 
incondensáveis

2,50

Gases de 
Petróleo 
Liquefeitos 
(GPL)

Oxidação 
térmica

T000040 FF19B
Eliminação 
de 
incondensáveis

2,50

Gases de 
Petróleo 
Liquefeitos 
(GPL)

Oxidação 
térmica

T000041 FF20 Caldeira 
Termofluido

0,46 Fuelóleo

T000042 FF21

Lavador 
do 
condensador 
de gases 
L200

Não 
aplicável

Lavagem 
de gases

T000043 FF22 Caldeira 
Vapor

1,94 Fuelóleo

T000044 FF23

Evaporador 
Linha de 
Cracking 
L400

1,60 Fuelóleo

T000045 FF24
Forno da 
linha 
L500

0,44 Fuelóleo

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000046 FF18

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150/50 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

1.° VLE a 
cumprir até 
31.12.2029/ 
2.° VLE a 
cumprir após 
31.12.2029. 
Quadro 10 
da Parte 2
/Quadro 5 
da Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 

1.° VLE a 
cumprir até 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000047 FF18 Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

1700/350 mg/Nm3 1 x de 5 em 
5 anos

3.0 CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

31.12.2029/ 
2.° VLE a 
cumprir após 
31.12.2029. 
Quadro 10 
da Parte 2
/Quadro 5 
da Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000048 FF18
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 5 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000049 FF18
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 1 x de 5 em 
5 anos

3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10 
da Parte 2
/Quadro 6 
da Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000050 FF18

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3 1 x de 5 em 
5 anos

3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10 
da Parte 2
/Quadro 5 
da Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000051 FF18 Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

3.0 normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10 
da Parte 2
/Quadro 5 
da Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000052 FF18

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 1 x de 5 em 
5 anos

3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10 
da Parte 2
/Quadro 5 
da Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000053 FF18

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, 
Zinco)

5 mg/Nm3 1 x de 5 em 
5 anos

3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10 
da Parte 2
/Quadro 5 
da Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000054 FF18
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

Sem VLE mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

DL 39/2018, 
de 11/06.

T000055 FF19A

Partículas 
totais em 
suspensão 

150 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

(PTS) referência garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

190-B/2018 
de 02/07.

T000056 FF19A
Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

500 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000057 FF19A
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000058 FF19A

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos 
em F-)

5 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000059 FF19A

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos 
em Cl-)

30 mg/Nm3 1 x de 5 em 
5 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

qualidade 
científica 
equivalente.

T000060 FF19A
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000061 FF19A

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

30(1)/200 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF WT 
de 
10.08.2018, 
aplicável a 
partir de 
10.08.2022
/Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07. (1) 
Não 
aplicável se 
a carga de 
emissões for 
inferior a 2 
kg/h no 
ponto de 
emissão, 
desde que, 
com base no 
inventário 
mencionado 
na MTD 3 do 
BREF WT, 
nenhuma 
substância 
CMR esteja 
presente no 
fluxo de 
efluentes 
gasosos em 
quantidade 
considerada 
relevante.

T000062 FF19A

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

Normas 
CEN, ou em 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000063 FF19A

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2 x por ano

sem teor de 
O2 de 
referência

caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000064 FF19A

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, 
Zinco)

5 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000066 FF19B

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000067 FF19B
Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

500 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000068 FF19B Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2 x por ano sem teor de 
O2 de 
referência

aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000069 FF19B

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos 
em F-)

5 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000070 FF19B

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos 
em Cl-)

30 mg/Nm3 1 x de 5 em 
5 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000071 FF19B
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

Normas 
CEN, ou em 

BREF WT 
de 
10.08.2018, 
aplicável a 
partir de 
10.08.2022
/Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000072 FF19B

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

30(1)/200 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

de 02/07. (1) 
Não 
aplicável se 
a carga de 
emissões for 
inferior a 2 
kg/h no 
ponto de 
emissão, 
desde que, 
com base no 
inventário 
mencionado 
na MTD 3 do 
BREF WT, 
nenhuma 
substância 
CMR esteja 
presente no 
fluxo de 
efluentes 
gasosos em 
quantidade 
considerada 
relevante.

T000073 FF19B

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000074 FF19B

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000075 FF19B

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 

5 mg/Nm3 1 x de 3 em 
3 anos

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

Paládio, 
Zinco)

científica 
equivalente.

T000077 FF21

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000078 FF21
Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

500 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000079 FF21
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000080 FF21

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos 
em F-)

5 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

Normas 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000081 FF21

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos 
em Cl-) 30 mg/Nm3 2 x por ano

sem teor de 
O2 de 
referência

CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000082 FF21
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000083 FF21

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

30(1)/200 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF WT 
de 
10.08.2018, 
aplicável a 
partir de 
10.08.2022
/Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07. (1) 
Não 
aplicável se 
a carga de 
emissões for 
inferior a 2 
kg/h no 
ponto de 
emissão, 
desde que, 
com base no 
inventário 
mencionado 
na MTD 3 do 
BREF WT, 
nenhuma 
substância 
CMR esteja 
presente no 
fluxo de 
efluentes 
gasosos em 
quantidade 
considerada 
relevante.

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000084 FF21 Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2 x por ano sem teor de 
O2 de 
referência

as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000085 FF21

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000086 FF21

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, 
Zinco)

5 mg/Nm3 2 x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018 
de 02/07.

T000088 FF22

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

50 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou Quadro 8 da 



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 17/08/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210816002118

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1331-c224-ac92-8501

PÁG. 
/18 28

Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000089 FF22 Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

350 mg/Nm3 2 x por ano 3.0 internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000090 FF22
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

300 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000091 FF22

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000092 FF22
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000093 FF22

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

qualidade 
científica 
equivalente.

T000094 FF22

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000095 FF22

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, 
Zinco)

5 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000096 FF22
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

Sem VLE mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

DL 39/2018, 
de 11/06.

T000097 FF23

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

50 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000098 FF23
Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

350 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000099 FF23
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

300 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000100 FF23

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000101 FF23
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
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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 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000102 FF23
Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2 x por ano 3.0
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000103 FF23

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000104 FF23

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, 
Zinco)

5 mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 8 da 
Parte 1, 
Anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11/06.

T000105 FF23
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

Sem VLE mg/Nm3 2 x por ano 3.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

DL 39/2018, 
de 11/06.

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000106 Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera.

Período de Exploração RAA

T000107
Dar cumprimento aos VLE e restantes condições definidos no Quadro 
"Monitorização das fontes de emissão pontual", definidos a uma temperatura 
de 273,15 K, à pressão de 101,3 kPa e gás seco.

Período de Exploração RAA

T000108
As frequências definidas para a monitorização dos poluentes nas fontes 
pontuais aplicam-se, desde que se mantenham inalteradas as suas condições 
de funcionamento.

Período de Exploração RAA

T000109

Efetuar a avaliação detalhada das eficiências de redução dos sistemas de 
tratamento do efluente gasoso (STEG) instalados ou a instalar, devendo ser 
descrita a metodologia utilizada para o efeito (p.ex. balanço de massas, 
medição, etc.).

Período de Exploração RAA: 3 em 3 anos

T000110 Reavaliar a necessidade de implementação de STEG adicionais. Período de Exploração RAA

T000111

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

Período de Exploração RAA

T000112
Nas fontes com parâmetros abrangidos por monitorização pontual (2 vezes por 
ano) deverá ser garantido um intervalo mínimo de 2 meses entre medições 
(vide quadro monitorização).

Período de Exploração RAA

T000113

As fontes pontuais FF20 e FF24 (com uma potência térmica nominal total 
inferior a 1MWt), encontram-se abaixo do limiar de aplicação do DL n.º 39
/2018, de 11/06, não estando obrigadas a monitorização. Não obstante, efetuar 
a exploração e a manutenção de todos os equipamentos/queimadores da 
instalação de forma adequada, de modo a permitir um elevado nível de 
eficiência, e acautelar o cumprimento da legislação em vigor em matéria de 
instalação e funcionamento de recipientes sob pressão simples e de 
equipamentos sob pressão.

Período de Exploração RAA

T000169

Para as fontes de emissão pontual da instalação, a frequência de 
monitorização dos parâmetros não abrangidos pelo BREF WT, 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 Exploração RAA

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

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

T000114

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante 
o funcionamento normal e nos arranques e paragem. As evidências de 
cumprimento destas medidas deverão ser mantidas em arquivo e 
disponibilizadas sempre que solicitado pelas autoridades competentes.

Período de Exploração -

T000115

Reavaliar, de forma detalhada, todos os potenciais equipamentos/etapas de 
processo geradores de emissões difusas (eg. partículas, Compostos 
Orgânicos Voláteis, etc.), discriminados por unidade de produção, e avaliar a 
necessidade do seu confinamento para uma chaminé.

Período de Exploração RAA

T000116
Apresentar informação de forma detalhada sobre o programa de inspeção, 
manutenção, controlo e minimização de emissões difusas da instalação em 
articulação com as disposições do BREF WT.

Período de Exploração RAA

Canalizar as emissões difusas de poluentes atmosféricos, desde que seja 
possível confinar essas mesmas emissões, para um ponto de emissão, 

EXP4.2 - Emissões difusas
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000117 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 Exploração RAA

T000118

Nas situações onde não seja técnica ou economicamente viável, o 
confinamento das emissões difusas por uma chaminé, apresentar 
fundamentação técnica detalhada, em articulação com as disposições do 
BREF WT.

Período de Exploração RAA

T000119
Monitorizar anualmente as emissões difusas de compostos orgânicos para a 
atmosfera recorrendo a uma das técnicas descritas na MTD 9. estabelecida na 
Decisão de Execução (UE) 2018/1147 da Comissão, de 10 de agosto.

Período de Exploração, a partir de 
10.08.2022 RAA

EXP4.4.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

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

T000120 Adotar as boas praticas e medidas/técnicas de prevenção e minimização de 
odores de acordo com o previsto no BREF/BATc.

Período de Exploração RAA

T000121
Proceder à identificação de todas as áreas/equipamentos potencialmente 
geradores de odores e dos principais compostos odoríferos característicos 
presentes.

Período de Exploração RAA

T000122
Em função da identificação efetuada e das medidas/técnicas implementadas, 
avaliar a necessidade de desenvolver e implementar um Plano de Gestão de 
Odores, como parte integrante do SGA.

Período de Exploração RAA

T000123
Monitorizar periodicamente as emissões difusas de odores recorrendo aos 
métodos descritos na MTD 10. da Decisão de Execução (UE) 2018/1147 da 
Comissão, de 10 de agosto.

Período de Exploração, a partir de 
10.08.2022 RAA

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

T000124
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

T000125
Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia consumida
/quantidade de resíduo sujeito a tratamento). Deverá ser explicitada a forma de 
cálculo dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

EXP4.4 - Odores

EXP6 - Energia

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

EXP7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000126
Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em 
consideração as medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no 
BREF ICS.

Período de Exploração RAA

T000127

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

Período de Exploração

As evidências de cumprimento 
destas medidas deverão ser 
mantidas em arquivo e 
disponibilizadas sempre que 
solicitado pelas autoridades 
competentes.

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

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

T000128
Registar o consumo mensal/anual de água proveniente da rede pública, 
discriminando por utilizações (processo industrial, lavagens e consumo 
doméstico, etc.).

Período de Exploração RAA

T000129
Registar o consumo mensal/anual de água proveniente da captação de água 
subterrânea (AC1), discriminando por utilizações (processo industrial, 
lavagens, rega, etc.).

Período de Exploração RAA

T000130
Registar o consumo específico de água proveniente da rede pública(eg. m3 de 
água consumida/quantidade de resíduo sujeito a tratamento), explicitando a 
forma de determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000131
Registar o consumo específico de água proveniente da captação de água 
subterrânea (AC1), (eg. m3 de água consumida/quantidade de resíduo sujeito 
a tratamento), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados

Período de Exploração RAA

T000132
Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização 
de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea (vide 
Anexo III - TURH-AC1).

Período de Exploração RAA

EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

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

T000133
Registar o volume mensal/anual de águas pluviais contaminadas 
descarregadas no ponto de descarga ED1. Explicitar a forma de determinação 
dos valores apresentados (eg. medição, estimativa).

Período de Exploração RAA

T000134 Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização 
de Utilização dos Recursos Hídricos (vide Anexo IV - TURH-ED1).

Período de Exploração RAA

EXP8 - RH

EXP8.1 - RH - Captação

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000135
Para cada parâmetro monitorizado, indicar o valor de concentração medida 
(expressos em valores médios mensais) e as respetivas emissões específicas, 
expressas em massa/quantidade de resíduo sujeito a tratamento.

Período de Exploração RAA

T000136 Apresentar o inventário dos fluxos de águas residuais de acordo com o 
definido na MTD 3 prevista no BREF/BATc WT.

Até 10 de agosto de 2022 ou 3 
meses após a entrada em 
funcionamento da(s) alteração(ões) 
aprovada(s)

RAA

T000137

Com base no inventário das águas residuais, caso se conclua que existem 
emissões relevantes para o meio (p.ex. PFOA e PFOS), efetuar a respetiva 
monitorização de acordo com o definido nas MTD 7 e 20 previstas no BREF
/BATc WT.

Período de Exploração, a partir de 
10.08.2022

RAA

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

T000138 Registar o volume mensal/anual de águas residuais descarregadas no ponto 
ED2.

Período de Exploração RAA

T000139

Registar o volume específico (mensal/anual) de águas residuais industriais 
geradas e descarregadas no ponto ED2 - m3 de efluente/quantidade de 
resíduo sujeito a tratamento, incluindo a metodologia seguida para o cálculo de 
todos os valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000140 Dar cumprimento às condições impostas pela entidade gestora na autorização 
de descarga.

Período de Exploração RAA

T000141

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

Período de Exploração RAA

T000142

Apresentar a sistematização dos resultados do autocontrolo realizado às 
águas residuais industriais tratadas, nos termos da autorização da entidade 
gestora do sistema de recolha e tratamento das águas residuais - datas de 
amostragem, valores de concentração (valores médios mensal/anual) de 
poluentes medidos, carga poluente mensal/anual (ton/ano), procedimentos 
tomados de forma a assegurar a representatividade das medições efetuadas e 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000143

Monitorizar os parâmetros previstos no BREF WT no ponto de descarga à 
saída da instalação (ED2), nomeadamente: Índice de hidrocarbonetos (IH), 
Metais e metaloídes, índice de fenóis, Nitrogénio total (Ntotal), Carbono 
orgânico total (COT) e Sólidos suspensos totais (SST) com periodicidade 
mensal. Apresentar a sistematização dos resultados das monitorizações 
efetuadas, comparando com os VEA-MTD definidos no Quadro 6.2 da Decisão 
de Execução (UE) 2018/1147 da Comissão, de 10 de agosto.

Período de Exploração, a partir de 
10.08.2022 RAA

EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000144
Sistematizar os quantitativos de resíduos/LER gerados no processo produtivo, 
discriminando por unidade produtiva e evidenciando as etapas de processo 
onde são produzidos.

Período de Exploração RAA

T000145
Registar a produção específica de resíduos do processo produtivo (eg. 
quantidade (e tipologia) de resíduos gerados/quantidade de resíduos sujeitos a 
tratamento), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000146 Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação gerado
/perdas de processos e encaminhados enquanto resíduo, se necessário.

Período de Exploração RAA

T000147

Assegurar o adequado armazenamento temporário dos resíduos produzidos, 
nos parques de armazenamento identificados para o efeito, de acordo com a 
sua tipologia, devidamente identificados (códigos LER) e em conformidade 
com a legislação em vigor, até ao seu encaminhamento para destino final 
devidamente licenciado.

Período de Exploração -

T000148 Todo e qualquer resíduo produzido deve ser encaminhado para destino final 
adequado à sua tipologia.

Período de Exploração -

T000149 Registar o volume de lamas removidas dos separadores de hidrocarbonetos, 
aquando os procedimentos de limpeza/manutenção.

Período de Exploração RAA

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

T000150
Realizar um estudo de avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de 
ensaio.

Até 3 meses após a entrada em 
funcionamento das alterações 
aprovadas.

RAA

T000151

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à 
implementação de medidas de minimização apresentar um plano com a 
calendarização das ações a implementar. Após implementação das medidas 
de minimização efetuar nova nova caracterização 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

T000152

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

Período de Exploração RAA

EXP12 - Ruido

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

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 17/08/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210816002118

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1331-c224-ac92-8501

PÁG. 
/27 28

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

T000153 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

T000154
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 Data de reporte Entidade

T000156

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) - O relatório integra o 
previsto no art.º 14 do Decreto-
Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto (descrito ao longo 
deste TUA) e devendo ser 
sujeito a validação prévia, por 
verificador qualificado, nos 
termos do previsto no art.º 17º 
do mesmo diploma

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

Até 30 de junho de cada ano, 
reportando-se às condições do 
ano anterior.

APA

T000157 Relatório de base

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o email 
ippc@apambiente.pt. 
Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014

De acordo com o parecer 
emitido pela APA. APA

T000158
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário PRTR a submeter 
no SILiAmb Anualmente, em data a definir. APA

T000159 Emissões Ar
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

Monitorização pontual: 
comunicação até 45 dias 
corridos contados da data da 
realização da monitorização. O 
conteúdo dos relatórios de 
autocontrolo e a comunicação 
dos resultados das 
monitorizações devem ser 
efetuados de acordo com a 
Portaria n.º 221/2018, de 01
/08. Até à operacionalização 
da plataforma eletrónica única 
de comunicação de dados e 
ao abrigo do previsto no art.º 

CCDR-LVT

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO
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Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

41º do DL n.º 39/2018, deve 
ser seguido o procedimento 
transitório publicado no portal 
da APA.

T000160
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.

APA, EC

T000161
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.

APA, CCDR-LVT, EC

T000162 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

T000163
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

Código Ficheiro Descrição

T000165 Anexo I - Lista de Abreviaturas.pdf Lista de Abreviaturas

T000166 Anexo II - Sistematização de MTD.pdf
Sistematização da implementação das Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD) previstas nos documentos 
de referência (BREF/BATc)

T000167 Anexo III - Autorização de Utilização de Recursos 
Hídricos.pdf

Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - 
Captação de Água Subterrânea - A004845.2014.RH5

T000171 Anexo IV - Autorização de Utilização de Recursos 
Hídricos.pdf

Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - 
Rejeição de Águas Residuais - L010846.2021.RH5A
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