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Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

(PCIP), é concedida a Licença Ambiental ao operador 

Interecycling – Sociedade de Reciclagem, S.A. 

com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 504 621 106, para a 

instalação 

Interecycling – Sociedade de Reciclagem, S.A. 

sita na Zona Industrial do Lajedo, Apartado 8, freguesia de Santiago de Besteiros e 

concelho de Tondela, para o exercício da actividade de 

Armazenamento temporário de resíduos perigosos 

incluída na categoria 5.1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto, 

e classificada com a CAERev.3 n.º 38120 (Recolha de resíduos perigosos) de acordo 

com as condições fixadas no presente documento. 

 

 

A presente licença é válida até 14 de Fevereiro de 2016. 

 

 

Amadora, 14 de Fevereiro de 2011 

 O Director-Geral 

     Mário Grácio 
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1 -  CONDIÇÕES GERAIS 

A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 173/2008,  
de 26 de Agosto, relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (Diploma PCIP), que 
revoga o Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, aplicando-se a uma instalação nova, no 
seu todo. 

A actividade PCIP realizada na instalação deve ser explorada e mantida de acordo com o 
projecto aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA. 

Nenhuma alteração relacionada com a actividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou 
iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC) - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) - e análise por parte da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA). 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será 
integrada na licença ou autorização de actividade a emitir pela EC, não substituindo outras 
licenças emitidas pelas autoridades competentes, nomeadamente a Administração da Região 
Hidrográfica (ARH) territorialmente competente. 

O Anexo I apresenta uma descrição sumária das actividades desenvolvidas na instalação. 

1.1 -  Identificação e Localização da Instalação 

1.1.1 -  Identificação da Instalação 

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Interecycling – Sociedade de Reciclagem, S.A. 

Instalação Interecycling – Sociedade de Reciclagem, S.A. 

NIPC 504 621 106 

Morada 

Zona Industrial do Lajedo, Apartado 8 

Santiago de Besteiros 

3465-157 Santiago de Besteiros 

 

1.1.2 -  Localização da Instalação  

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m) (1) 201 600; 400 150 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Área da instalação (m2) 

Área total 32 390 

Área coberta 8 574,12 

Área impermeabilizada (não 
coberta) 

23 815,88 

(1)
 Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 1:25000, no sistema de projecção 

Transverse Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Fictício. 
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1.2 -  Actividades desenvolvidas na instalação 

Quadro 3 – Actividades desenvolvidas na instalação  

Actividade 
Económica 

CAERev. 3 
Designação 

CAERev. 3 
Categoria 

PCIP 
Capacidade Instalada 

Principal 38312 

Desmantelamento 
de equipamentos 

eléctricos e 
electrónicos, em fim 

de vida 

- 

5 000 ton/ano - Linha de cabos eléctricos 

6 500 ton/ano - Linha de monitores e 
televisores 

95 000 unidades/ano - Linha de reciclagem 
de equipamentos de frio  

250.000 unidades/ano - Linha de reciclagem 
de outros resíduos de equipamento eléctrico 
e electrónico 

Secundária 38120 
Recolha de 

resíduos perigosos 
5.1 67 ton. (operações D15 e R13) 

Secundária 38112 
Recolha de outros 

resíduos não 
perigosos 

- Operação R13 

Secundária 38322 
Valorização de 
resíduos não 

metálicos 
- 

10 ton/dia - Linha dos plásticos 

20 ton/dia - Linha de fragmentação 

1.3 -  Articulação com outros regimes jurídicos 

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis à actividade desenvolvida pela instalação 

Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, que estabelece o regime geral 

da gestão de resíduos 

Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de 
Dezembro, na sua actual redacção, que 
estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão de resíduos de 
equipamento eléctrico e electrónico 

(REEE) 

Emissão de licença única que 
contemple todas as 

operações de gestão de 
resíduos efectuadas na 

instalação. 

Autoridade competente:  
CCDR-Centro 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
Maio, que estabelece o regime de 

utilização de recursos hídricos 

Captação AC1 

Autorização  
n.º 712/2009/ARH-Centro 

Descarga EH1 

Licença  
n.º 1096/2010/ARH-Centro 

Descarga EH2 

Licença  
n.º 552/2009/ARH-Centro 

Autoridade competente:  
ARH-Centro 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de Julho, 
na sua actual redacção, relativo às 

condições nacionais para cumprimento do 
Regulamento (CE)  

n.º 166/2006, de 18 de Janeiro, relativo à 
criação de um Registo Europeu de 

Emissões e Transferência de Poluentes e 
Resíduos (PRTR) 

- 

Autoridade competente - APA  

Categoria: 5a do Anexo I 

 

A instalação possui um Sistema de Gestão, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
certificado segundo a norma OHSAS 18001:2007, e um Sistema de Gestão Ambiental 
certificado de acordo com a Norma Internacional NP EN ISO 14001:2004, e encontra-se 
registada no Sistema de Ecogestão e Auditoria (EMAS). 
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1.4 -  Validade 

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 5 anos excepto se ocorrerem, durante o 
seu prazo de vigência, as situações previstas no art.º 20.º do Diploma PCIP, que motivem a 
sua renovação. 

O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da 
actual licença, seguindo os procedimentos legalmente previstos no artigo supracitado. 

2 -  CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE EXPLORAÇÃO 

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

2.1 -  Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 -  Matérias-primas e produtos 

As matérias-primas da instalação são resíduos, listados no Anexo IV desta licença, e 
classificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada através da  
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março.  

A instalação utiliza ainda como matéria subsidiária azoto líquido na trituração da “carcaça” dos 
equipamentos na Linha de reciclagem de equipamentos de frio, permitindo a separação e 
condensação dos Clorofluorocarbonetos (CFC) da espuma das paredes dos frigoríficos/arcas. 

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

2.1.2 -  Águas de abastecimento 

2.1.2.1 -  Consumos e caracterização das captações 

A água consumida na instalação é proveniente da rede pública de abastecimento e de uma 
captação subterrânea de água. 

A água proveniente da rede pública é utilizada para consumo humano (instalações sanitárias, 
balneários e refeitório) e rega, com um consumo médio estimado de 300m

3
/ano. A água 

proveniente do ponto de captação de água subterrânea (captação AC1), identificada no  
Quadro 5, é utilizada para enchimento do tanque de incêndio e lavagem ocasional de 
pavimentos e máquinas, com um consumo médio de 550 m

3
/ano. 

Quadro 5 – Ponto de captação de água subterrânea  

Código Tipo 
Coordenadas 

(m) 
Utilizações 

Autorização de Utilização 
dos Recursos Hídricos para 

Captação de Água 

AC1 
Captação 

Subterrânea 
(Furo) 

M: 201 600 
P: 400 150 

Enchimento do 
tanque de incêndio 

e lavagem 
ocasional de 
pavimentos e 

máquinas 

Autorização 
n.º 712/2009/ARH-Centro 

A captação de água no ponto AC1 é autorizada conforme o estipulado na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água subterrânea identificada no Quadro 5  
(ver Anexo III). 
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2.1.2.2 -  Controlo das captações 

O autocontrolo deve ser realizado em conformidade com o descrito na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos identificada no Quadro 5 (ver Anexo III). 

2.1.3 -  Energia Consumida 

O consumo de energia e combustíveis na instalação encontra-se especificado no Quadro 6. 

Quadro 6 – Consumos de Energia 

Energia/ 
combustível 

Consumo anual (1) 
Capacidade de 

armazenamento 
Licenciamento 
de depósitos 

Destino/Utilização 

Energia 
eléctrica 

611 381 kWh  
(131,45 Tep(2)) 

n.a.(3) n.a. (3) 
Em todas as 

infraestruturas da 
instalação  

Gásoleo 
18 385 dm3 
(21,74 Tep) 

1 m3 Classe B1 (4) Equipamentos móveis 

(1) Dados relativos ao ano de 2009; 
(2) Tep – tonelada equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os factores de 

conversão constantes do Despacho n.º 17313/2008, de 03.06.2008, da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
publicado no D.R. n.º 122, 2ª série, de 26.06.2008; 

(3) n.a. – não aplicável; 
(4) De acordo com o Anexo III do Decreto-Lei n.º 195/2008, de 06.10.2008, “Instalações de armazenamento de combustíveis 

líquidos e outros produtos de petróleo com capacidade inferior a 5 m3, com excepção da gasolina e outros produtos com 
ponto de inflamação inferior a 38º C” não estão sujeitas a licenciamento. 

O consumo médio global de energia é de cerca de 153,19 Tep/ano (dados relativos ao ano de 
2009). 

Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA. 

2.2 -  Emissões  

O operador deverá efectuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de retenção, 
drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de modo a reduzir ao 
mínimo os períodos de indisponibilidade e permitir manter um nível de eficiência elevado. 
Deverá ser elaborado um plano de manutenção dos sistemas instalados, que inclua a 
indicação sobre a periodicidade das operações realizadas e detalhe dos respectivos 
procedimentos. 

2.2.1 -  Emissões para o ar 

2.2.1.1 -  Pontos de Emissão 

As emissões pontuais de poluentes para a atmosfera geradas na instalação encontram-se 
potencialmente associadas às fontes de emissão descritas no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Caracterização das fontes de emissão pontual para a atmosfera 

Código 
da Fonte 

Linha/processo contribuintes 
Regime de 
emissão 

Altura total 
(m)(2) 

FF1 

Linha de reciclagem de outros REEE 

Trituração/granulação de electrodomésticos, cabos eléctricos e 
pneus 

Descontínuo 12 

FF2 
Linha de reciclagem de outros REEE 

Trituração/granulação de metais não ferrosos e plásticos 
Descontínuo 12 

FF3 
Linha de reciclagem de cabos eléctricos 

Trituracão/granulação de cabos eléctricos 
Contínuo 12 

FF4 
Linha de reciclagem de equipamentos de frio 

Trituração/granulação de frigoríficos e arcas congeladoras 
Contínuo 12,5 

 (2) Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 

A altura das chaminés foi aprovada pela CCDR-Centro, através do ofício com a  
Referência n.º 18.21.080 IT, de 3 de Abril de 2006. 

Em cada chaminé, a secção de amostragem deverá apresentar pontos de amostragem com 
orifício normalizado, de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007, ou 
norma posterior que a venha a substituir, relativa às condições a cumprir na  
“Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares de eixo vertical”.  

Especificamente no que se refere à chaminé associada à fonte FF4, deverá o operador 
apresentar no 1º Plano de Desempenho Ambiental (PDA) os respectivos elementos 
demonstrativos da adequação dos aspectos construtivos da fonte FF4 face ao estabelecido na 
referida Norma, nomedamente através de desenhos técnicos actualizados e registos 
fotográficos das alterações efectuadas. 

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

Existe também na instalação uma bomba eléctrica com uma potência de 1,471kW, para 
captação de água subterrânea (captação AC1), e duas bombas eléctricas com potências de 
0,75kW e 20kW, associadas ao tanque de incêndio. 

2.2.1.2 -  Emissões difusas  

Ocorrem ainda na instalação fontes de emissão difusas para o ar, com as seguintes origens: 

- Trituração/granulação de resíduos na Linha de reciclagem de plásticos; 

- Trituração/granulação de resíduos na Linha do destroçador; 

- Aspiração da camada luminescente do vidro frontal dos televisores e monitores na 
Linha de reciclagem de televisores e monitores; 

- Separação electrotástica efectuada na Linha de separação de metais-plásticos; 

- Operações de carga, descarga, transporte e armazenamento de resíduos. 

2.2.1.3 -  Sistemas de Tratamento  

Para o tratamento das emissões gasosas associadas às fontes pontuais e à fonte difusa da 
Linha de reciclagem de plásticos, encontram-se instalados sistemas de redução de emissões 
de partículas para o ar através da retenção em ciclones e filtros de mangas. 
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Na Linha de reciclagem de televisores e monitores existe um sistema de aspiração da camada 
luminescente em que ocorre a retenção de partículas através de um filtro para dentro de um 
recipiente fechado. 

2.2.1.4 -  Monitorização 

O controlo das emissões de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais identificadas no 
Quadro 7 deverá ser efectuado de acordo com o especificado nos Quadros 8 e 9, não devendo 
nenhum parâmetro de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados.  

Quadro 8 – Monitorização e valores limite das emissões para a atmosfera nas fontes  
FF1, FF2 e FF3  

Parâmetro 
VLE (5) 

(mg/Nm3) 

VLE (6) 

(mg/Nm3) 

Frequência de 
monitorização 

Partículas totais em suspensão (PTS) 300 150 

De três em três anos 

Compostos orgânicos voláteis, expressos em C 
(COV) 

200 

Metais I (1) (4) - 0,2 

Metais II (2) (4) - 1 

Metais III (3) (4) - 5 

(1) Cádmio (Cd), mercúrio (Hg), tálio (Tl) 

(2) Arsénio (As), níquel (Ni), selénio (Se), telúrio (Te) 

(3) Platina (Pt), vanádio (V), chumbo (Pb), crómio (Cr), cobre (Cu), antimónio (Sb), estanho (Sn), manganésio (Mn), paládio 
(Pd), zinco (Zn) 

(4) Se os efluentes gasosos apresentarem mais que um destes poluentes, o VLE aplica-se ao somatório dos poluentes 
presentes. 

(5) VLE (definido no Anexo IV da Portaria n.º 286/93 de 12 de Março) a cumprir até 24 de Junho de 2012, excepto para o 
parâmetro partículas, cujo prazo termina a 24 de Junho de 2011, de acordo com o artigo 5.º da Portaria nº 675/2009, de 
23 de Junho. 

(6) VLE (definido na Portaria nº 675/2009, de 23 de Junho) a cumprir no imediato para o parâmetro COV, após 24 de Junho de 
2011 para o parâmetro partículas, e após 24 de Junho de 2012 para os restantes parâmetros. 

Quadro 9 – Monitorização e valores limite das emissões para a atmosfera na fonte FF4 

Parâmetro 
VLE (5) 

(mg/Nm3) 

VLE (6) 

(mg/Nm3) 

Frequência de 
monitorização 

Partículas totais em suspensão (PTS) 300 150 2 vezes/ano (7) 

Compostos orgânicos voláteis, expressos 
em C (COV) 

200 

De três em três anos 
Metais I (1) (4) - 0,2 

Metais II (2) (4) - 1 

Metais III (3) (4) - 5 2 vezes/ano (7) 

(1) Cádmio (Cd), mercúrio (Hg), tálio (Tl) 

(2) Arsénio (As), níquel (Ni), selénio (Se), telúrio (Te) 

(3) Platina (Pt), vanádio (V), chumbo (Pb), crómio (Cr), cobre (Cu), antimónio (Sb), estanho (Sn), manganésio (Mn), paládio 
(Pd), zinco (Zn) 

(4) Se os efluentes gasosos apresentarem mais que um destes poluentes, o VLE aplica-se ao somatório dos poluentes 
presentes. 

(5) VLE (definido no Anexo IV da Portaria n.º 286/93 de 12 de Março), a cumprir até 24 de Junho de 2012, excepto para o 
parâmetro partículas, cujo prazo termina a 24 de Junho de 2011, de acordo com o artigo 5.º da Portaria nº 675/2009, de 
23 de Junho. 

(6) VLE (definido na Portaria nº 675/2009, de 23 de Junho), a cumprir no imediato para o parâmetro COV, após 24 de Junho 
de 2011 para o parâmetro partículas, e após 24 de Junho de 2012 para os restantes parâmetros. 

(7) A monitorização deverá ser efectuada duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as 
medições. 
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Os VLE são referidos às condições normalizadas de pressão (101,3kPa), temperatura 
(273,15K) e gás seco, e devem ser comparados com as concentrações obtidas, sem correcção 
do teor de O2. 

A amostragem deve ser representativa das condições de funcionamento normal da instalação e 
deverá ser efectuada, sempre que possível, à carga máxima, com indicação no relatório de 
caracterização do nível de actividade no período em causa, nomeadamente de acordo com o 
definido no item j do Anexo II desta licença. 

De acordo com o previsto no art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, devem ser 
comunicados à CCDR-Centro os resultados da monitorização pontual até um máximo de 60 
dias após a sua realização e de acordo com o estipulado no Anexo II desta licença. 

Na sequência de solicitação do operador, o tipo e/ou frequência de monitorização 
estabelecidos nos Quadros acima poderá vir a ser alterado para alguns parâmetros, em função 
dos resultados apresentados das campanhas de monitorização a realizar, e de acordo com a 
avaliação a efectuar aos mesmos através da aplicação do disposto no n.º 4 ou n.º 6 do  
art.º 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Deverá ainda ser dado cumprimento às disposições constantes no n.º 4 do art.º 23.º e n.º 3 do 
art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Os equipamentos de monitorização das emissões para a atmosfera deverão ser submetidos a 
um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, de acordo com o disposto no art.º 28.º 
do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efectuadas devem ser de 
imediato adoptadas medidas correctivas adequadas, após as quais deverá ser efectuada uma 
nova avaliação da conformidade. Deve ainda ser dado cumprimento ao estipulado no  
ponto 4 da LA. 

No âmbito da melhoria ambiental contínua, deverá o operador apresentar, no PDA, as medidas 
adoptadas visando a redução das emissões difusas existentes na instalação, que possibilitem a 
sua aplicação em condições económica e tecnicamente viáveis. 

No que se refere especificamente às emissões difusas associadas ao processo de trituração da 
Linha do destroçador, deverá ser apresentado no 1º PDA memória descritiva relativa ao 
sistema de despoeiramento implementado, incluindo breve descrição do funcionamento do 
sistema, respectivos dados técnicos e registos fotográficos. 

2.2.2 -  Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Os efluentes produzidos na instalação apresentam as seguintes origens principais: 

- Águas residuais domésticas, provenientes dos edifícios sociais e administrativos; 

- Águas residuais industriais, resultantes de escorrências e operações de lavagem dos 
pavimentos e dos equipamentos, no pavilhão de armazenamento e processamento de 
REEE; 

- Águas pluviais potencialmente contaminadas, provenientes do parque de armazenagem 
de resíduos exterior PA1; 

- Águas pluviais não contaminadas, provenientes das coberturas da instalação e do 
parque de armazenagem de resíduos exterior PA2. 

2.2.2.1 -  Sistemas de Tratamento 

As águas residuais domésticas produzidas na instalação são encaminhadas e depuradas numa 
fossa séptica com capacidade de 10m

3
, complementada por infiltração no solo por poço 

absorvente, através do ponto de descarga EH2. 

As águas residuais industriais, bem como as águas pluviais potencialmente contaminadas, são 
encaminhadas através de caleiras para duas bacias de recepção, onde ocorre uma decantação 
primária. Posteriormente, são conduzidas a um tanque compartimentado (5 compartimentos) 
onde ocorre uma decantação secundária e a separação de óleos e gorduras, sendo depois 
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descarregadas numa terceira bacia de retenção, com capacidade para 400m
3
,
 
que permite a 

retenção do efluente se os parâmetros não se encontrarem dentro dos VLE da Licença de 
Utilização de Recursos Hídricos atríbuida. 

As águas pluviais não contaminadas são recolhidas em rede separativa através de caleiras, e 
encaminhadas através de tubagem fechada e enterrada no solo até terreno permeável, onde 
são infiltradas naturalmente através do ponto de descarga ES1. 

Qualquer alteração nas redes de drenagem das águas residuais ou pluviais deverá ser 
comunicada à APA. 

2.2.2.2 -  Pontos de Emissão  

Os pontos de emissão de águas residuais e pluviais encontram-se identificados no Quadro 10. 

Quadro 10 – Pontos de descarga de águas residuais e pluviais 

Ponto de 
Emissão/
Descarga 

Coordenadas 
Tipo  Origem Meio receptor 

M (m) P (m) 

EH1 184 846,75 406 497,52 Industrial 

Águas de lavagem dos 
pavimentos no interior 
do edifício industrial e 
dos equipamentos, e 

provenientes do parque 
de armazenagem de 

resíduos 

Linha de água, 
Ribeira do 
Mondego 

EH2 181 979,25 406 411,41 Doméstica 
Edifícios sociais e 

administrativos 
Solo 

ES1 183 810,69 405 605,16 Pluvial 

Coberturas da instalação 
e parque de 

armazenagem de 
resíduos exterior PA2 

Solo 

2.2.2.3 -  Monitorização 

As condições de descarga e o programa de autocontrolo das águas residuais tratadas deverão 
ser efectuados de acordo com o estipulado nas respectivas Licenças de Utilização dos 
Recursos Hídricos para descarga de águas residuais (ve Anexo III). 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas medições efectuadas devem ser 
adoptadas de imediato medidas correctivas adequadas, após as quais deverá ser efectuada 
uma nova avaliação da conformidade. Deverá ainda ser dado cumprimento ao estipulado no 
ponto 4 da LA. 

Especificamente no que se refere às águas residuais domésticas, e encontrando-se prevista a 
recolha e transporte da totalidade destas águas pela Câmara Municipal de Tondela, deverá o 
operador assegurar que não há infiltração das mesmas no solo, garantindo assim que se 
mantém um nível elevado de desempenho ambiental relativamente a este descritor. 

Desta forma, o operador deverá assegurar a desactivação do poço absorvente que permite a 
infiltração no solo das águas residuais domésticas, ao abrigo da licença de utilização dos 
recursos hídricos n.º 552/2009, através do seu entulhamento depois de cuidadosamente limpo 
e desinfectado, devendo ser apresentados à APA os respectivos elementos demonstrativos da 
efectiva desactivação do poço e comprovativo da comunicação da ARH-Centro sobre a 
aprovação da obra. 

No que se refere às águas residuais industriais e águas pluviais potencialmente contaminadas, 
e encontrando-se previsto o seu tratamento complementar na ETAR Municipal do Lajedo, 
deverá o operador dar cumprimento às condições de monitorização estabelecidas pela mesma, 
para controlo do efluente descarregado, devendo ser apresentado no PDA ponto de situação 
sobre a matéria incluindo, caso aplicável, cópia da autorização de descarga emitida. 
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2.2.3 -  Ruído  

A gestão dos equipamentos utilizados na actividade deve ser efectuada tendo em atenção a 
necessidade de controlar o ruído. 

Sempre que aplicável, devem ser utilizados equipamentos que se encontrem de acordo com o 
Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no 
Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

As medições de ruído ambiente devem ser efectuadas no caso de serem apresentadas 
queixas, ou caso venham a existir receptores sensíveis na envolvente da instalação, de forma 
a verificar o cumprimento do critério de exposição máxima (valores limite de exposição) e do 
critério de incomodidade, de acordo com o previsto nos art.

os
 11.º e 13.º do Regulamento Geral 

do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

A verificação do cumprimento destes critérios deve ser realizada nos períodos relevantes 
(período diurno, período do entardecer e/ou período nocturno, consoante o aplicável em função 
do regime de funcionamento da instalação), por entidade acreditada, conforme previsto no  
art.º 34.º do RGR, e recorrendo às normas técnicas previstas no seu art.º 32.º. 

Caso seja necessária a implementação de medidas de minimização, deverá posteriormente ser 
efectuada nova caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de 
exposição máxima e de incomodidade. 

As medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os procedimentos constantes 
na Norma NP 1730-1:1996, ou versão actualizada correspondente, assim como as directrizes 
do Instituto Português de Acreditação (IPAC), disponíveis na página da Internet em 
www.ipac.pt, que fazem parte integrante da circular Clientes n.º 2/2007 – “Critérios de 
acreditação transitórios relativos a representatividade das amostragens de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 9/2007”. 

2.3 -  Resíduos 

2.3.1 -  Operações de gestão de resíduos 

As actividades PCIP realizadas na instalação correspondem a operações de gestão de 
resíduos. As operações de gestão de resíduos desenvolvidas na instalação são as seguintes: 

- D15 – Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações 
enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, 
no local onde esta é efectuada); 

- R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a 
R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é 
efectuada); 

- R3 – Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como 
solventes (incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas); 

- R4 – Reciclagem/recuperação de metais e de ligas. 

e devem ser realizadas de acordo com as condições estabelecidas na licença a emitir pela 
CCDR-Centro. 

Os resíduos a armazenar e/ou tratar na instalação encontram-se listados no Anexo IV desta 
licença. 

A gestão de Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico deve ser efectuada em 
conformidade com as condições estabelecidas no Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 174/2005, de 25 de Outubro, Decreto-Lei  
n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de Dezembro. 

Deverá ainda ser dado cumprimento às disposições da Directiva n.º 2002/95/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, relativa à restrição ao uso de 
determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, e às 
disposições do Regulamento (CE) n.º 1005/2009, do Parlamento e do Conselho, de 16 de 

http://www.ipac.pt/
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Setembro, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, e legislação 
complementar, devendo ser apresentados no PDA elementos demonstrativos do cumprimento 
desses Diplomas. 

Sem prejuízo das disposições constantes na presente LA, a gestão dos resíduos deverá 
observar o estabelecido no Regulamento das Unidades de Gestão de Resíduos Perigosos, 
aprovado por Despacho do Director Geral da Agência Portuguesa do Ambiente, datado de  
10 de Dezembro de 2009, devendo ser apresentados no PDA elementos demonstrativos do 
cumprimento deste Regulamento. 

2.3.2 -  Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos recepcionados e produzidos na instalação e que 
aguardam encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efectuado em locais 
destinados a esse efeito (parques de armazenamento de resíduos), operados de forma a 
impedir a ocorrência de qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial 
contaminação do solo e/ou água.  

Assim, estas áreas deverão apresentar piso impermeabilizado, ventilação adequada e, em 
função do mais adequado em cada caso específico, serem cobertas, equipadas com bacia de 
retenção e/ou com rede de drenagem com encaminhamento adequado. Neste armazenamento 
temporário, devem igualmente ser respeitadas as condições de segurança relativas às 
características que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar qualquer 
dano para o ambiente nem para a saúde humana, designadamente por meio de incêndio ou 
explosão. 

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

Deverá ser também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de 
armazenamento temporário de resíduos, salientando-se ainda a necessidade do 
acondicionamento de resíduos permitir, em qualquer altura, a detecção de derrames ou fugas. 

Adicionalmente, os resíduos recepcionados e produzidos deverão ser armazenados tendo em 
consideração a respectiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos 
(Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março), as suas características físicas e químicas, bem como 
as características que lhes conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão 
permitir a fácil identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde 
conste a identificação dos resíduos em causa de acordo com os códigos LER, o local de 
produção e, sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de quantidade das 
características que lhes conferem perigosidade e da respectiva classe de perigosidade 
associada. 

A instalação dispõe de 3 parques principais de armazenamento de resíduos, para os resíduos 
perigosos e não perigosos recepcionados e produzidos, cujas principais características e tipo 
de resíduos armazenados se encontram sistematizados no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos recepcionados e 
produzidos na instalação 

Código 
Área total 

(m2) 

Área 
coberta 

(m2) 

Área 
impermeabilizada 

(m2) 

Vedado 
(S/N) 

Sistema 
de 

drenagem 
(S/N) 

Bacia de 
retenção 

(S/N) 

Resíduos 
armazenados 

PA1 
(Parque 
exterior) 

15728,11 0 15728,11 S S S 

Generalidade dos 
resíduos perigosos 

e não perigosos 
recepcionados na 

instalação 

PA2 
(Parque 
interior) 

1672,1 1672,1 1672,1 S S S 

Resíduos perigosos 
e não perigosos 
recepcionados e 

gerados na 
instalação 

PA3 
(Parque 
exterior) 

216,3 0 216,3 S S N 

Resíduos não 
perigosos e inertes 
recepcionados na 

instalação 

O armazenamento de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano 
carece de licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto na alínea b) do  
n.º 1 do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

2.3.3 -  Transporte 

Em matéria de transporte de resíduos, e até à publicação da Portaria prevista no art.º 21.º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, este apenas pode ser realizado de acordo com as 
condições estabelecidas na Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio. Salienta-se que o transporte de 
resíduos apenas pode ser realizado pelas entidades definidas no n.º 2 da referida Portaria, e 
deve ser sempre acompanhado das guias de acompanhamento de resíduos aprovadas na 
referida Portaria, que consistem nos modelos exclusivos da Imprensa Nacional da Casa da 
Moeda (INCM).  

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas 
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio, rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 63-A/2007, de 3 de Julho, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 63-A/2008, de 3 de Abril. 

No que se refere à transferência de resíduos para fora do território nacional, esta deverá ser 
efectuada em cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de 
resíduos, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Junho, na sua actual redacção, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de 
Março. 

2.3.4 -  Controlo 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, deverá ser 
assegurado que os resíduos resultantes da laboração da instalação, incluindo os resíduos das 
áreas administrativas, equiparados a resíduos urbanos, sejam encaminhados para operadores 
devidamente legalizados para o efeito, devendo ser privilegiadas as opções de reciclagem e 
outras formas de valorização e o princípio da proximidade e auto-suficiência a nível nacional. 

O operador deverá também proceder à separação dos resíduos na origem de forma a 
promover a sua valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 3 do art.º 7.º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

Deverá o operador encontrar-se inscrito no Sistema Integrado de Registo Electrónico de 
Resíduos (SIRER), previsto no art.º 48.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, 
conforme disposto no n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, alterada 
pela Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março, e actualmente congregado no Sistema Integrado 
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de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA), de acordo com a Portaria  
n.º 249-B/2008, de 31 de Março, e efectuar o preenchimento, por via electrónica, dos mapas de 
registo referentes aos resíduos produzidos na instalação, até 31 de Março do ano seguinte 
àquele a que se reportam os dados. 

O operador deverá averiguar se existem na instalação transformadores, condensadores, 
rectificadores, ou outros equipamentos que contenham policlorobifenilos (PCB), ou óleos com 
estas substâncias, devendo ser igualmente dado cumprimento ao estipulado no ponto 6.2 
desta LA. 

A instalação recicla resíduos de equipamento eléctrico e electrónico e, no âmbito desse 
diploma, aderiu ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos (SIGREEE) através da celebração de contratos com a Amb3E – Associação 
Portuguesa de Gestão de Resíduos e ERP Portugal. 

3 -  MTD’S UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR  

A actividade da instalação deve ser operada tendo em atenção as melhores técnicas 
actualmente disponíveis, que englobam medidas de carácter geral, medidas de implementação 
ao longo do processo produtivo e no tratamento de fim-de-linha, designadamente em termos da 
racionalização dos consumos de água, matérias-primas e energia, substituição de substâncias 
perigosas por outras de perigosidade inferior e minimização das emissões para os diferentes 
meios. 

O funcionamento da instalação prevê, de acordo com o projecto apresentado pelo operador, a 
aplicação de algumas das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
nos seguintes Documentos de Referência aplicáveis à instalação no âmbito PCIP, sectoriais e 
transversais, e cuja respectiva notícia de adopção está publicada em Jornal Oficial das 
Comunidades (JOC): 

- Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments Industries – 
BREF WT, Comissão Europeia; 

- Reference Document on the General Principles of Monitoring – BREF MON, Comissão 
Europeia (publicado em JO C 170, de 19 de Julho de 2003); 

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF 
ESB, Comissão Europeia (publicado em JO C 253, de 19 de Outubro de 2006); 

 
As MTD em uso na instalação à data de emissão da LA encontram-se identificadas no  
Quadro 12, devendo o operador aumentar o seu nível de aproximação às MTD do sector. 

Quadro 12 – MTD implementadas na instalação 

Documento de 

referência 
MTD implementadas 

Reference Document 

on Best Available 

Techniques for Waste 

Treatment Industries  

(BREF WT) 

MTD genéricas 

Gestão Ambiental 

1. A Interecycling possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), implementado 

e certificado segundo a NP EN ISO 14001:2004, e encontra-se registada no 

Sistema de Ecogestão e Auditoria (EMAS) desde Dezembro de 2006; 

2. Existência de informação sobre todas as actividades desenvolvidas; 

3. A Interecycling possui um Sistema de Gestão, Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho certificado segundo a norma OHSAS 18001:2007; 

4. O diálogo com o cliente (produtor e/ou detentor) no sentido da correcta 

preparação dos resíduos é assegurado através das entidades gestoras 

(AMB3e e ERP Portugal); 

5. Existência de pessoal qualificado para a gestão e operacionalização da 

instalação; 
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Documento de 

referência 
MTD implementadas 

Recepção de resíduos 

Dada a especificadade dos resíduos recepcionados (REEE) e das operações a 

que são sujeitos (desmantelamento), a Interecycling no inicio da sua laboração 

procedeu à análise qualitativa e quantitativa dos resíduos a recepcionar, estando 

os códigos LER e respectivo tratamento adequados identificados.  

Assim, usualmente não existe necessidade de proceder a amostragem e análise 

dos resíduos que chegam à instalação, no entanto, existe um laboratório interno 

que permite fazer algumas análises aos componentes e, sempre que necessário, 

recorre-se a laboratórios externos acreditados.  

A instalação tem definidos procedimentos a levar a cabo quando os resíduos não 

são passíveis de tratamento na instalação, dispondo de áreas de armazenamento 

temporário para os mesmos. 

Expedição de resíduos 

11. Avaliação das características dos resíduos enviados para aterro; 

Sistemas de gestão 

12. Documentação dos tratamentos realizados na instalação por meio de 

diagramas de fluxo e de balanços de massa, e rastreabilidade dos resíduos 

garantida por via informática; 

13. Aplicação de regras de mistura de resíduos consoante a sua compatibilidade; 

14. Acondicionamento separado dos resíduos inflamáveis; 

15. Avaliação da eficiência dos tratamentos aplicados, através da realização de 

análises aos componentens no laboratório interno; 

16. Existência de Plano de Emergência Interno; 

17. Registo de anomalias; 

18. Monitorizações ao ruído ambiente, bem como avaliações de risco relacionadas 

com o ruído e vibrações a que os trabalhadores estão sujeitos; 

Gestão de energia e matérias-primas 

20. Monitorização do consumo energético, possuindo indicadores no âmbito do 

SGA; 

21. Estão estabelecidas metas de redução dos consumos energéticos; 

Armazenamento e manuseamento 

24. Aplicação de técnicas gerais de armazenagem: adequada localização das 

áreas de armazenagem, encaminhamento de escorrências para bacias de 

retenção de efluentes; 

27. Adopção de medidas para evitar a acumulação de resíduos; 

28. Existência de um correcto manuseamento dos resíduos assegurado por 

colaboradores com formação sobre a carga e descarga de resíduos na 

instalação; 

31. Armazenagem de alguns resíduos perigosos em local coberto e devidamente 

impermeabilizado; 

Outras técnicas comuns 

32. Alguns processos de trituração realizados em recintos fechados, equipados 

com sistemas de extracção de gases ligados a sistemas de tratamento; 

Tratamentos de emissões atmosféricas 

35. Armazenagem de alguns resíduos perigosos em local coberto e devidamente 

impermeabilizado; 

37. Existência de sistemas de extracção de gases de exaustão; 

41. Controlo das emissões de COV e partículas para a atmosfera; 
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Documento de 

referência 
MTD implementadas 

Gestão das águas residuais 

42. Impermeabilização dos locais de armazenamento de resíduos a granel; rede 

separativa de águas residuais domésticas, industriais e pluviais não 

contaminadas; 

43. Caracterização do efluente industrial previamente à sua descarga, para 

verificar o cumprimento dos VLE estabelecidos na Licença de descarga 

atribuída; 

44. Rede separativa de águas residuais domésticas, industriais e pluviais não 

contaminadas; 

55. Caracterização do efluente industrial previamente à sua descarga, para 

verificar o cumprimento dos VLE estabelecidos na Licença de descarga 

atribuída; 

Gestão de resíduos  

58. Reutilização de embalagens consignadas; 

59. Reciclagem de tambores quando em bom estado, evitando a eliminação por 

incineração e/ou deposição em aterro; 

60. No âmbito do processo de gestão da organização, existe um inventário dos 

resíduos recepcionados e processados; 

Contaminação de solos 

62. A área de armazenamento exterior da Interecycling encontra-se totalmente 

pavimentada; 

63. Na área de armazenamento exterior PA1 da instalação existe um sistema de 

recolha das águas potencialmente contaminadas 

Reference Document 

on Best Available 

Techniques on 

Emissions from 

Storage  

(BREF ESB) 

Armazenagem de gases líquidos e liquefeitos 

Os gases são armazenados em botijas, estando previstas na instalação medidas 

para a prevenção de acidentes graves no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) e do Sistema de Gestão, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Transferência e manuseamento de gases líquidos e liquefeitos  

A instalação tem adoptados princípios gerais de prevenção e redução das emissões 

relativas à transferência e manipulação de substâncias 

Armazenagem de sólidos 

Os resíduos que chegam a granel são separados por categorias, colocados em 

paletes, filmados e colocados no respectivo parque de armazenamento de resíduos, 

na área que lhes está destinada; o armazenamento coberto é feito em contentores 

Transferência e manuseamento de sólidos 

A instalação dispõe de garras hidráulicas e tapetes rolantes adequados ao tipo de 

resíduos que manuseam 

 

Deverão ser periodicamente reanalisados pelo operador os BREF aplicáveis, de forma a 
equacionar as eventuais MTD constantes nesses documentos e com potencial de aplicação à 
instalação, ainda não avaliadas e/ou ainda não implementadas. Deverão igualmente ser 
criados mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e revisão desses 
BREF, de forma a garantir a adopção pela instalação das MTD estabelecidas ou a estabelecer 
nesse âmbito. 

Sempre que forem planeadas acções de alteração/melhoria nos processos/actividades 
existentes na instalação, deverá o operador assegurar que é efectuada a devida reanálise aos 
BREF aplicáveis, com vista à consideração e adopção das MTD com potencial de aplicação ao 
caso específico em análise, tendo igualmente presente como objectivo a adequação aos 
valores de emissão associados (VEA) ao uso dessas MTD, sempre que disponíveis. 
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4 -  PREVENÇÃO E CONTROLO DE ACIDENTES/GESTÃO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

O operador deve declarar uma situação de (potencial) emergência sempre que ocorra uma ou 
várias das situações identificadas no Quadro 13. 

Quadro 13 – Situações de (potencial) emergência 

Qualquer falha técnica detectada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da 
poluição, passível de se traduzir numa potencial emergência 

Qualquer disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passível de 
conduzir a perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição 

Qualquer falha técnica detectada nos sistemas de impermeabilização, drenagem, retenção ou 
redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

Qualquer outra libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou colector de terceiros, por 
outras causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou 
humana) 

Qualquer registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

Em caso de ocorrência de qualquer situação de (potencial) emergência, o operador deve 
notificar a APA, a Inspecção Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT) e a 
EC desse facto, por fax, tão rapidamente quanto possível e no prazo máximo de 24 horas após 
a ocorrência. A notificação deve incluir a data e a hora da ocorrência, a identificação da sua 
origem, detalhes das circunstâncias que a ocasionaram (causas iniciadoras e mecanismos de 
afectação) e as medidas adoptadas para minimizar as emissões e evitar a sua repetição. Neste 
caso, se considerado necessário, a APA notificará o operador via fax do plano de 
monitorização e/ou outras medidas a cumprir durante o período em que a situação se mantiver. 

O operador enviará à APA, num prazo de 15 dias após a ocorrência, um relatório onde 
constem os aspectos identificados no Quadro 14. 

Quadro 14 – Informação a contemplar no relatório a declarar situações de (potencial) 
emergência 

Factos que determinaram as razões da ocorrência da emergência (causas iniciadoras e mecanismos 
de afectação) 

Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência 

Plano de acções para corrigir a não conformidade com requisito específico 

Acções preventivas implementadas de imediato e outras acções previstas implementar, 
correspondentes à situação/nível de risco encontrado 

 
No caso de se verificar que o procedimento de resposta a emergências não é adequado, este 
deverá ser revisto e submetido a aprovação da APA, em dois exemplares, num prazo de  
3 meses, após notificação escrita. 
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5 -  GESTÃO DE INFORMAÇÃO/REGISTOS, DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 15. 

Quadro 15 – Procedimentos a adoptar pelo operador 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos 
desta licença 

Registar todas as ocorrências que afectem o normal funcionamento da exploração da actividade e 
que possam criar um risco ambiental 

Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas 
estejam relacionadas com esta LA, de forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas e 
das responsabilidades de cada pessoa, para dar cumprimento à LA e suas actualizações. O operador 
deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas 
estejam relacionadas com esta licença 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da actividade, 
devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 15, o operador deve enviar um relatório à 
APA no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, 
indicada no Quadro 16. 

Quadro 16 – Informação a incluir no relatório referente às queixas 

Data e hora 

Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e acções desencadeadas 

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

6 -  RELATÓRIOS 

6.1 -  Plano de Desempenho Ambiental 

O operador deve estabelecer e manter um Plano de Desempenho Ambiental que integre todas 
as exigências da presente licença ambiental e as acções de melhoria ambiental a introduzir de 
acordo com estratégias nacionais de política do ambiente e MTD aprovadas, ou a aprovar, para 
os BREF referentes ao sector de actividade PCIP da instalação, bem como outros BREF 
relacionados, com o objectivo de minimizar ou, quando possível, eliminar os efeitos adversos 
no ambiente. 

Adicionalmente, deverá também o PDA evidenciar as acções tomadas ou previstas tomar no 
âmbito das matérias sistematizadas nos itens seguintes, algumas já referenciadas em pontos 
anteriores desta LA, nomeadamente: 

- Explicitação, análise e calendário de implementação das medidas a tomar com vista à 
adopção das MTD ainda não contempladas no processo apresentado, decorrentes 
dos BREF aplicáveis à instalação; 

- Identificação de eventuais dificuldades, de operação ou outras, que limitem o 
desempenho das técnicas implementadas ou a implementar, bem como apresentação 
das justificações técnicas e/ou económicas inerentes às especificidades dos 
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processos desenvolvidos na instalação, que justifiquem a eventual impossibilidade dos 
VEA serem atingidos; 

- Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas não aplicáveis à instalação, deverá 
ainda o operador apresentar a fundamentação desse facto, tomando por base 
nomeadamente as especificidades técnicas dos processos desenvolvidos; 

- De acordo com o referido no ponto 2.2.1.1., apresentação no 1º PDA dos elementos 
demonstrativos da adequação dos aspectos construtivos da fonte FF4 face ao 
estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007, nomedamente através de 
desenhos técnicos actualizados e registos fotográficos das alterações efectuadas; 

- No âmbito da melhoria ambiental contínua, e segundo o referido no ponto 2.2.1.4., 
apresentação das medidas adoptadas visando a redução das emissões difusas 
existentes na instalação, que possibilitem a sua aplicação em condições económica e 
tecnicamente viáveis; 

- Segundo o referido no ponto 2.2.1.4, e no que se refere às emissões difusas 
associadas ao processo de trituração da Linha do destroçador, apresentação no  
1º PDA de memória descritiva relativa ao sistema de despoeiramento implementado, 
incluindo breve descrição do funcionamento do sistema, respectivos dados técnicos e 
registos fotográficos; 

- De acordo com o referido no ponto 2.2.2.3., apresentação no PDA do ponto de 
situação da ligação das águas residuais industriais e pluviais potencialmente 
contaminadas à ETAR Municipal do Lajedo incluindo, caso aplicável, cópia da 
autorização de descarga emitida; 

- Se aplicável, plano a implementar com vista a dar cumprimento ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de Junho, alterado e aditado pelo Decreto-Lei  
n.º 72/2007, de 27 de Março, relativamente à gestão de resíduos de equipamentos 
que contenham PCB (ver ponto 2.3.4 e 6.2 da LA); 

- De acordo com o referido no ponto 2.3.1., apresentação no PDA de elementos 
demonstrativos do cumprimento do Regulamento das Unidades de Gestão de 
Resíduos Perigosos; 

- Segundo o referido no ponto 2.3.1., apresentação no PDA de elementos 
demonstrativos do cumprimento da Directiva n.º 2002/95/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, relativa à restrição ao uso de determinadas 
substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, e do Regulamento 
(CE) n.º 1005/2009, do Parlamento e do Conselho, de 16 de Setembro, relativo às 
substâncias que empobrecem a camada de ozono, e legislação complementar. 

O PDA incluirá a calendarização das acções a que se propõe, para um período máximo de  
5 anos, clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como prevê o 
operador alcançar os objectivos e metas de desempenho ambiental para todos os níveis 
relevantes, nomeadamente os aspectos decorrentes dos Documentos de Referência sobre 
MTD. Por objectivo deve ainda incluir: 

a) Os meios para as alcançar; 

b) O prazo para a sua execução; 

c) Critérios/métodos de verificação da sua implementação. 

O PDA deve ser apresentado à APA, em dois exemplares, até 6 meses após a emissão da 
licença, para aprovação. 

6.2 -  Relatório Ambiental Anual 

O operador deve enviar à APA três exemplares do Relatório Ambiental Anual, em papel e em 
formato digital, que reúna os elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, 
incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas. 
O RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 15 de Abril do ano 
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seguinte. O 1.º RAA será referente ao ano de 2011 e deverá ser entregue até 15 de Abril de 
2012. 

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 17. 

Quadro 17 – Estrutura do RAA 

Âmbito 

Ponto de situação relativamente às condições de operação 

Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias primas) 

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de emissão 
(quando aplicável) 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos VLE associados a esta licença, com 
apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos resultados das 
monitorizações efectuadas 

Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes acções correctivas implementadas 

Síntese de reclamações apresentadas 

Ponto de situação relativamente à execução das metas do PDA, previstas para esse ano 

Sempre que possível os dados deverão ser apresentados na forma de quadros e tabelas, não 
sendo necessário enviar cópias de relatórios de ensaio e monitorizações que tenham sido ou 
venham a ser enviados a outros serviços do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (nomeadamente relatórios de monitorização em contínuo ou outros). No entanto, 
caso o operador opte por enviar esses dados, os mesmos deverão ser apresentados em anexo 
ao RAA, devidamente identificados. 

Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA seguidamente referenciadas, o RAA 
deverá incluir a seguinte informação: 

Matérias-primas e produtos (ponto 2.1.1) 

Relatório síntese contendo as quantidades de azoto líquido mensais e anuais consumidas na 
instalação. 

Águas de abastecimento (ponto 2.1.2) 

Relatório síntese compreendendo: 

- O consumo mensal de água proveniente da rede pública e de água extraída da captação 
de água subterrânea (expressos em m

3
/mês) e a leitura mensal dos respectivos 

contadores discriminando, sempre que possível, o tipo de utilização da água consumida; 

- Informação quanto ao período de funcionamento anual da captação de água subterrânea. 

Energia (ponto 2.1.3) 

Relatório síntese relativo ao consumo de energia utilizada na instalação (energia eléctrica e 
gasóleo), compreendendo:  

- Os consumos mensais específicos de energia, em termos de quantidade 
consumida/toneladas de resíduos tratados e quantidade consumida/toneladas de resíduos 
armazenados; 

- O consumo energético total da instalação, expresso em Tep; 

- A explicitação do cálculo dos valores apresentados. 

Os valores a apresentar deverão, sempre que possível, ser individualizados para cada Linha de 
reciclagem/actividade desenvolvida na instalação. 
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Emissões (ponto 2.2) 

O operador deverá incluir no RAA: 

- Relatório das eventuais alterações/substituições efectuadas nos equipamentos de 
tratamento das emissões para os diferentes meios, incluindo a descrição do seu 
funcionamento e eficiências de remoção; 

- Plano de manutenção efectuado aos sistemas instalados, indicação sobre a periodicidade 
e procedimentos de manutenção dos equipamentos de tratamento, incluindo igualmente 
as respectivas fichas técnicas; 

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

Emissões para o ar (ponto 2.2.1) 

Relatório síntese das emissões para o ar contendo a seguinte informação: 

- Indicação do número de horas de funcionamento de cada fonte de emissão de poluentes 
para a atmosfera; 

- Para cada parâmetro monitorizado este relatório deverá ainda apresentar: 

1. Os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respectiva carga 
poluente (expressa em tonelada ou kg/ano); 

2. Indicação dos coeficientes das emissões específicas, expressos em massa por 
unidade de resíduo tratado (kg de poluente/tonelada de resíduo tratado);  

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

Em cada RAA deverão ser integradas cópias das fichas técnicas actualizadas da realização 
das operações de verificação/calibração dos equipamentos, com a indicação dos 
procedimentos utilizados para assegurar a rastreabilidade e exactidão dos resultados das 
medições. 

Para fins de alteração do regime de monitorização, deverá o operador apresentar no RAA, os 
seguintes elementos: 

- Compilação dos relatórios de medição referentes à campanha de monitorização 
correspondente efectuada às fontes pontuais; salienta-se a importância dos relatórios de 
caracterização incluírem indicação do nível de actividade no período em causa (ex. 
capacidade dos equipamentos utilizada), nomeadamente de acordo com o definido no 
item j do Anexo II desta LA; 

- Indicação do regime e número de horas de funcionamento anual dos equipamentos 
associados a essas fontes, bem como estimativa do número de horas médio previsível 
para os anos seguintes, se distinto; 

- Proposta de enquadramento, devidamente fundamentada, do novo tipo/frequência de 
monitorização pretendido para as fontes em causa, atendendo designadamente ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril (art.os 19.º, 21.º e 27.º) e Portaria  
n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, e tendo igualmente por base os valores de emissões 
disponíveis nas fontes em causa. 

Emissões de águas residuais e pluviais > Monitorização (ponto 2.2.2.3) 

Relatório síntese da monitorização das águas residuais descarregadas no ponto de descarga 
EH1, contendo a seguinte informação: 

- Os volumes mensais de efluente descarregado no ponto EH1 e as leituras do medidor de 
caudal associado à descarga; 

- Estimativa devidamente justificada dos volumes específicos mensais e anuais de descarga 
(m3

 de água descarregada/tonelada de resíduos tratados e armazenados);  
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- Indicação do número de horas anual correspondente à descarga de águas residuais no 
ponto EH1; 

- Indicação das datas em que foram realizadas amostragens e, em particular para cada 
parâmetro monitorizado, este relatório deverá apresentar: 

1. Os valores de concentração medidos e a respectiva carga poluente (expressa em 
massa/ano); 

2. Indicação das emissões específicas, expressas em massa (ex: kg) por unidade de 
resíduos tratados e armazenados; 

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

- Procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade das medições 
efectuadas; 

Sempre que se verifique a retenção do efluente na terceira bacia de retenção, devido à 
demonstração através dos resultados das monitorizações de que os parâmetros não se 
encontram dentro dos VLE da licença de descarga atríbuida, deverá ser apresentado no 
respectivo RAA um relatório síntese dos volumes mensais de efluente armazenado, bem como 
dos volumes mensais encaminhados para destino final adequado. 

Ruído (ponto 2.2.3) 

Relatório síntese dos resultados das monitorizações de ruído efectuadas deverá ser integrado 
no RAA correspondente. Caso se verifique a necessidade de adopção de medidas de redução 
de ruído, deverá ainda o RAA incluir a sistematização das mesmas, com a devida 
calendarização, assim como o relatório síntese dos resultados da nova caracterização de ruído. 

Resíduos e Monitorização > Operações de gestão de resíduos (ponto 2.3.1) 

Um relatório síntese dos registos com informação sobre a origem dos resíduos recebidos, a 
sua quantidade e classificação segundo a Lista Europeia de Resíduos, incluindo registo das 
cargas recusadas, deve ser integrado como parte do RAA. 

Resíduos e Monitorização > Armazenamento temporário (ponto 2.3.2) 

Sempre que forem realizadas alterações (autorizadas) aos locais de armazenamento 
temporário de resíduos da instalação, deverá o operador apresentar no RAA correspondente 
memória descritiva sobre as alterações efectuadas, assim como, sempre que relevante,  
planta (s) à escala adequada e devidamente legendada (s), evidenciando as obras realizadas. 

Resíduos e Monitorização > Controlo (ponto 2.3.4) 

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

- A quantidade e o tipo de resíduos produzidos na instalação, segundo a classificação da 
Lista Europeia de Resíduos, bem como o período de armazenamento a que os mesmos 
são sujeitos na instalação; 

- Destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de valorização/eliminação a 
que os mesmos irão ser sujeitos; 

- Indicação sobre qualquer alteração efectuada relativamente ao destino dado aos resíduos 
produzidos na instalação, face ao inicialmente previsto no processo de licenciamento 
apresentado. 

Deverá ainda o operador averiguar se existem na instalação transformadores, condensadores, 
rectificadores, ou outros equipamentos que contenham policlorobifenilos (PCB), ou óleos com 
estas substâncias, frequentemente utilizadas no passado como material dieléctrico. Caso tal se 
verifique, deverá ser apresentada no 1.º RAA uma sistematização dos equipamentos em 
causa, bem como das medidas tomadas ou previstas tomar, e respectiva calendarização, com 
vista a dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de Junho, na sua actual 
redacção (Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de Março), tendo em consideração nomeadamente 
os procedimentos de comunicação de informação e prazos estabelecidos naqueles diplomas 
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para a descontaminação e eliminação dos equipamentos nestas condições, e atendendo em 
particular à calendarização prevista no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 72/2007. Se aplicável, 
deverá ainda ser incluída no RAA cópia dos inventários elaborados nos termos do art.º 4.º do 
Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de Junho, na sua redacção mais actual. 

MTD’s Utilizadas e Medidas a Implementar (ponto 3) 

Em cada RAA deverá o operador integrar um relatório síntese dos resultados da aplicação das 
diferentes medidas sistematizadas no PDA para esse ano. 

Adicionalmente, sempre que relevante, em cada RAA deverão ainda ser explicitadas as acções 
de continuidade propostas e respectiva calendarização, para fins de continuação do plano de 
acções de melhoria ambiental apresentado em sede de PDA. 

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (ponto 4) 

Um relatório síntese dos acontecimentos, respectivas consequências e acções correctivas, 
deve ser integrado como parte do RAA. 

Gestão de Informação/Registos, documentação e formação (ponto 5) 

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

Plano de desempenho ambiental (ponto 6.1) 

Um relatório síntese da execução das acções previstas no PDA deve ser integrado como parte 
do RAA correspondente. 

Encerramento e desmantelamento/desactivação definitiva (ponto 7) 

No caso da desactivação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos 
isolados e/ou de menor relevância, o respectivo destino previsto e a calendarização das acções 
a realizar deverão ser incluídos no RAA correspondente. Em cada caso concreto, e em função 
da especificidade do equipamento em causa, deverá também ser apresentada no RAA 
evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos 
potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da acção isolada de desactivação 
ou desmantelamento em causa. 

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

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, de acordo com o modelo, 
periodicidade e procedimentos definidos pela APA, em concordância com o estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de Julho (Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei  
n.º 6/2011, de 10 de Janeiro, e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de Janeiro, referente 
ao Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (Regulamento PRTR).  

Este relatório deverá incluir a quantidade de resíduos perigosos e não perigosos transferida 
para fora da instalação e ainda, para cada poluente PRTR: 

- Os valores de emissão (medidos, calculados ou estimados) das águas residuais 
destinadas a tratamento fora da instalação; 

- Os valores de emissão (medidos, calculados ou estimados) de fontes pontuais e 
difusas para o ar, água e solo. 

A respeito das emissões para o ar, em conformidade com o Regulamento PRTR, o relatório de 
emissões anual (PRTR) deverá contemplar as emissões (kg/ano) dos poluentes PRTR 
provenientes das fontes pontuais identificadas no Quadro 7 que, embora não se encontrem 
indicados nos Quadros constantes do ponto 2.2.1.4 desta LA, estejam identificados no Anexo II 
do Diploma PRTR.  

Na elaboração deste relatório deverá ainda o operador ter em atenção as disposições 
constantes dos art.

os
 4.º, 5.º e 6.º do Diploma PRTR e demais directrizes disponibilizadas no 

site da APA. 
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7 -  ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESACTIVAÇÃO DEFINITIVA 

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

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

Todos os equipamentos e infra-estruturas inerentes ao projecto deverão ser removidos e todos 
os resíduos resultantes da desactivação do projecto deverão ser correctamente retirados e 
encaminhados para destinatários autorizados, com preenchimento correcto das guias de 
acompanhamento. 

Deverão ser removidos os solos que possam estar contaminados e encaminhá-los para um 
destino autorizado, considerando-os como resíduos perigosos. 

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

O plano de desactivação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 18.  

Quadro 18 – Itens a incluir no Plano de Desactivação 

Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desactivação da actividade ou de parte dela, de modo a assegurarem um 
impacte mínimo no ambiente 

Programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

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

ARH - Administração de Região Hidrográfica 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

BREF - Reference Document 

CAE - Código das Actividades Económicas 

CCDR  - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

CFC - Clorofluorocarbonetos 

COV - Compostos Orgânicos Voláteis 

EC  - Entidade Coordenadora 

EMAS - Sistema de Ecogestão e Auditoria 

ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 

IGAOT  

INCM 

- Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território 

- Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

IPAC  

JOC 

- Instituto Português de Acreditação 

- Jornal Oficial das Comunidades 

LA  - Licença Ambiental 

LER  - Lista Europeia de Resíduos 

MTD  - Melhores Técnicas Disponíveis 

NIPC  - Número de Identificação de Pessoa Colectiva 

PCB  - Policlorobifenilos 

PCIP  - Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PDA  - Plano de Desempenho Ambiental 

PRTR - Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

RAA  - Relatório Ambiental Anual 

REEE - Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico 

RGR  - Regulamento Geral do Ruído 

RSU  - Resíduos Sólidos Urbanos 

SGA  - Sistema de Gestão Ambiental 

SGCIE  - Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 

SIGRE - Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

SIGREEE - Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Equipamento 

eléctrico e Electrónico 

SIRAPA - Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente 

SIRER - Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 

Tep  - Tonelada equivalente de petróleo 

VEA  - Valores de Emissão Associados 

VLE  - Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da actividade 

A instalação está localizada na Zona Industrial do Lajedo, concelho de Tondela, emprega  

60 trabalhadores e apresenta um regime de laboração de 2 turnos diários na Linha de 

reciclagem de equipamentos de frio, e de 1 turno diário nas outras linhas de reciclagem, sendo 

cada turno de 8 horas ao longo de 5 dias por semana. 

A instalação desenvolve as actividades de armazenamento de resíduos perigosos e não 

perigosos, reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e 

reciclagem de pneus usados. 

1. Armazenagem de resíduos perigosos e não perigosos 

Os resíduos provenientes do exterior, após aviso de chegada, são sujeitos na portaria a um 

primeiro controlo documental de recepção, são conferidas as guias e todos os documentos 

anexos, são verificadas as especificações de todos os resíduos descritos e o cumprimento das 

condições impostas pela Interecycling e pelas entidades gestoras dos resíduos, 

designadamente a Amb3e, a ERP Portugal e a Valorpneu. 

Os resíduos que não obedeçam às especificações ou que não sejam enquadráveis, são 

devolvidos ao produtor dos resíduos. 

Os resíduos são posteriormente descarregados no parque de triagem, é efectuada uma 

inspecção física, identificação, triagem e pesagem dos resíduos e, se necessário, procede-se 

ao seu acondicionamento em embalagens mais apropriadas e encaminhamento para o 

respectivo parque de armazenagem ou para a respectiva Linha de reciclagem. 

No caso dos resíduos perigosos e não perigosos recepcionados exclusivamente para 

armazenagem na instalação, são encaminhados e armazenados no respectivo local destinado 

no interior da instalação (parque PA2) e, no caso dos resíduos não perigosos, também no 

parque exterior PA3. 

Os resíduos sujeitos a reciclagem na instalação são encaminhados para os locais destinados 

junto da respectiva Linha de reciclagem, ou para o parque exterior de armazenagem PA1 

enquanto aguardam o encaminhamento para a Linha de reciclagem. 
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As Linhas de reciclagem da instalação dividem-se principalmente nas seguintes:  

2. Linha de reciclagem de equipamentos de frio 

Nesta Linha são recepcionados frigoríficos e arcas congeladoras, e desenvolvem-se 

sequencialmente as seguintes operações: 

- Remoção manual de prateleiras, gavetas e cabos eléctricos; 

- Aspiração do óleo com CFC do interior do circuito de refrigeração, e posterior separação do 

CFC do óleo; 

- Remoção do motocompressor, descontaminação do óleo que possa conter no seu interior, e 

posterior separação do CFC do óleo;  

- Trituração da “carcaça” dos equipamentos em ambiente inertizado com azoto líquido, que 

permite a separação e condensação do CFC da espuma das paredes dos frigoríficos/arcas; 

- Separação dos plásticos e poliuretano dos materiais triturados por aspiração, e separação da 

fracção ferrosa por separação magnética. 

A restante fracção é constítuida por metais não ferrosos (alumínio e cobre) com uma 

quantidade residual de plásticos e metais ferrosos. 
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3. Linha de reciclagem de televisores e monitores 

Após a recepção dos televisores e monitores, procede-se à remoção manual da “carcaça 

plástica”, dos componentes perigosos como condensadores, cristais líquidos e o cinescópio, e 

componentes não perigosos como placas de circuito impresso, difusores de imagem, cabos 

eléctricos e bobines cónicas. 

É removida a cinta metálica do cinescópio e, posteriormente, separado o vidro frontal do vidro 

dorsal.  

A máscara de ferro do vidro frontal é removida e, posteriormente, é aspirada a camada 

luminescente do vidro que contém diversos metais pesados, que é armazenada num recipiente 

fechado. 

 

4. Linha de desmontagem manual 

Na instalação existem duas áreas de desmontagem manual de resíduos de equipamentos 

eléctricos e electrónicos, onde são recepcionados outros REEE que contêm componentes 

perigosos (componentes como pilhas, condensadores, cristais líquidos, toners e lâmpadas), 

que são removidos e separados dos componentes não perigosos (componentes como cabos 

eléctricos, plástico, metais ferrosos e não ferrosos). 

No piso inferior são recepcionados computadores, ferros de engomar, equipamentos e 

sistemas médicos, máquinas de lavar e secar, entre outros, e no piso superior são apenas 

recepcionadas impressoras e scanners. 
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5. Linha de reciclagem de outros REEE 

Nesta Linha são recepcionados resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos que não 

contém componentes perigosos, alguns cabos eléctricos, ou pneus usados que provêm do 

sistema integrado de recolha promovido e gerido a nível nacional pela sociedade Valorpneu – 

Sociedade de Gestão de Pneus, Lda. 

Os resíduos são colocados num tapete que os encaminha a um triturador, à saída do qual 

existe um separador magnético que atrai a fracção ferrosa. 

A mistura de metais não ferrosos (alumínio e cobre) e plástico pode ainda passar por dois 

granuladores e, posteriormente, por três mesas densitométricas ocorrendo a separação dos 

plásticos, do cobre e do alumínio por vibração das mesas densitométricas. 
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6. Linha do destroçador  

Nesta Linha são recepcionados resíduos não perigosos que provêm do exterior (terceiros) e do 

desmonte manual efectuado nas Linhas de reciclagem da instalação, nomeadamente plásticos 

diferenciados e indiferenciados, resíduos ferrosos e não ferrosos e cabos eléctricos de grandes 

dimensões. 

Através de tapete transportador, os resíduos são alimentados ao triturador onde tem lugar a 

fragmentação, sendo posteriormente separada a fracção ferrosa por separação magnética. 

Consoante o tipo de resíduos recepcionados, os resíduos triturados resultantes têm destinos 

distintos: os cabos eléctricos triturados são encaminhados para a Linha de reciclagem de 

cabos eléctricos, o plástico diferenciado é encaminhado para a Linha dos plásticos, enquanto o 

plástico indiferenciado, a fracção ferrosa e a fracção não ferrosa são armazenados enquanto 

aguardam encaminhamento para destino final. 

 

7. Linha de reciclagem de plásticos 

Nesta Linha são recepcionados resíduos plásticos diferenciados não perigosos que provêm do 

exterior (terceiros), do desmonte manual efectuado nas outras Linhas de reciclagem da 

instalação, e ainda resíduos plásticos provenientes da Linha do destroçador. 

Os resíduos de plástico separados por lote (tipo de plástico) são alimentados ao triturador, 

onde tem lugar a sua fragmentação. 

O plástico triturado passa por um sistema de detecção de metais e é efectuada a separação do 

plástico com metais do plástico que não contém metais. 
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8. Linha de reciclagem de cabos eléctricos 

Nesta Linha são recepcionados pequenos cabos eléctricos provenientes do exterior, cabos que 

foram cortados dos electrodomésticos ou triturados na Linha do destroçador. 

Os resíduos são inicialmente triturados, existindo à saída do triturador um separador magnético 

que atrai a fracção ferrosa. 

A restante mistura de metais não ferrosos (alumínio e cobre) e plástico é encaminhada para um 

granulador e, posteriormente, ocorre a separação densitométrica do plástico, cobre e alumínio, 

por vibração da mesa densitométrica. 

 

9. Linha de separação de metais-plásticos 

A Linha de separação de metais-plásticos recepciona os metais não ferrosos resultantes da 

Linha dos cabos eléctricos e, através de um processo de separação electrostática, permite 

reduzir a quantidade de plástico presente nas fracções metálicas. 
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das 
emissões para o ar1 

Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontrolo. 

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

a) Nome e localização da instalação;  

b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (actividade/processo a que está associada) e 
denominação (código da LA e, se aplicável, código interno); 

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

d) Data do relatório; 

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

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

g) Objectivo dos ensaios; 

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

i) Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respectivo layout (ex: 

capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução de emissões, etc); 

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

k) Existência de planos de monitorização, VLE específicos definidos pela entidade competente ou 
qualquer isenção concedida; 

l) Informações relativas ao local de amostragem (ex: dimensões da chaminé/conduta, número de 
pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc); 

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

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

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

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

q) Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 

Anexos: detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos 
equipamentos de medição; cópias de outros dados de suporte essenciais. 

  

                                                 
1
 Definido tomando em consideração as disposições constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o 
regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 
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ANEXO III – Licenças de Utilização de Recursos Hídricos 

- Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para captação de água subterrânea  
n.º 712/2009 

- Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para rejeição de águas residuais industriais  
n.º 1096/2010 

- Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para rejeição de águas residuais domésticas  
n.º 552/2009 
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ANEXO IV – Listagem dos resíduos a recepcionar para armazenar e/ou tratar na 
instalação 

Designação de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Lista Europeia de 
Resíduos 

Código LER Descrição 
Operação a realizar na 

Interecycling 

14 06 01* Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC. 

D15 

16 05 04* 
Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons) 

contendo substâncias perigosas. 

08 03 18 
Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 
17. 

R13 

09 01 07 
Película e papel fotográfico com prata ou compostos de 
prata. 

09 01 08 
Película e papel fotográfico sem prata ou compostos de 
prata. 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão. 

16 01 20 Vidro. 

16 03 04 Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03. 

16 03 06 Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05. 

16 06 02* Acumuladores de níquel-cádmio. 

16 06 03* Pilhas contendo mercúrio. 

16 06 04 Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03). 

16 06 05 Outras pilhas e acumuladores. 

16 06 06* 
Electrólitos de pilhas e acumuladores recolhidos 

separadamente. 

17 01 01 Betão. 

17 01 02 Tijolos. 

17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos. 

17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos não abrangidas em 17 01 06. 

19 01 12 Cinzas e escórias não abrangidas em 19 01 11. 

19 12 05 Vidro. 

20 01 01 Papel e cartão. 

20 01 02 Vidro. 

20 01 21* 
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo 
mercúrio. 

20 01 34 Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33. 
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07 02 13 Resíduos de plásticos. 

R3 

12 01 05 Aparas de matérias plásticas. 

15 01 02 Embalagens de plástico. 

16 01 19 Plástico. 

17 02 03 Plástico. 

19 12 04 Plástico e borracha. 

20 01 39 Plásticos. 

16 01 03 Pneus usados. R13/R3 

09 01 10 Máquinas fotográficas descartáveis sem pilhas. 

R13/R4 

09 01 11* 
Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas incluídas em 

16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03. 

09 01 12 
Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas não 

abrangidas em 09 01 11. 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos. 

12 01 03 Aparas e limalhas de metais não ferrosos. 

15 01 04 Embalagens de metal. 

16 01 17 Metais ferrosos. 

16 01 18 Metais não ferrosos. 

16 02 11* 
Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos, 

HCFC, HFC. 

16 02 13* 
Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos 

(2) não abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12. 

16 02 14 
Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 

02 13. 

16 02 16 
Componentes retirados de equipamento fora de uso não 

abrangidos em 16 02 15. 

17 04 01 Cobre, bronze e latão. 

17 04 02 Alumínio. 

17 04 05 Ferro e aço. 

17 04 07 Mistura de metais. 

17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10. 

19 12 02 Metais ferrosos. 

19 12 03 Metais não ferrosos. 
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20 01 23* Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos. 

20 01 35* 

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não 

abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23 contendo componentes 

perigosos (2). 

20 01 36 
Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não 

abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35. 

20 01 40 Metais. 

 


