Licença Ambiental
LA n.º 680/0.0/2017

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais, é concedida a
Licença Ambiental ao operador

BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S.A.

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 503 481 670, para a instalação
BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S.A.

sita na Quinta de São Julião e Nabais, Casal Pinheiro, freguesia de Vila Nova da Rainha,
concelho de Azambuja, para o exercício das atividades de tratamento de resíduos
metálicos e de armazenamento temporário de resíduos perigosos incluídas nas
categorias 5.3 b) iv) e 5.5 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, e classificada com a CAE
principal Rev.3 n.º 38221 (Valorização de resíduos metálicos), de acordo com as
condições fixadas no presente documento.

A presente licença é válida até 24 de agosto de 2025
Amadora, 24 de agosto de 2017

O Presidente
da Agência Portuguesa do Ambiente, i.P.,
Assinado de forma digital
NUNO
por NUNO SANCHEZ
LACASTA
SANCHEZ
Dados: 2017.08.31
LACASTA
13:44:29 +01'00'

Nuno Lacasta
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CONDIÇÕES GERAIS

A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de
Agosto e Declaração de Retificação nº45-A/2013 de 29 de Outubro, relativo ao Regime de
Emissões Industriais REI, aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, aplicandose à instalação, no seu todo.
A atividade PCIP realizada na instalação deve ser explorada e mantida de acordo com o projeto
aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA.
Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou
iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC) - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-LVT) - 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 atividade a emitir pela EC, não substituindo outras
licenças emitidas pelas autoridades competentes, nomeadamente a Administração da Região
Hidrográfica (ARH) territorialmente competente.
Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre Prevenção e Controlo Integrados da
Poluição sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o operador consulte
regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento dos vários aspetos
relacionados com este assunto.
Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado
o previsto no ponto 4 desta Licença.
O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE), fixados na
presente LA, cujo grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e
regulamentares ambientais em vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através de legislação
nacional ou europeia, VLE mais restritivos que os agora definidos, deverá ser garantida a
adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos legalmente previstos, sobrepondo-se esses
VLE aos atualmente definidos.
O Anexo I apresenta uma descrição sumária das catividades desenvolvidas na instalação.
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1.1 Identificação e Localização da Instalação
1.1.1

Identificação da Instalação
Quadro 1 – Dados de identificação

Operador

BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S. A.

Instalação

BATISTAS Carregado
503481670

NIPC

Quinta de São Julião e Nabais, Casal Pinheiro

Morada

2580-507 Carregado

1.1.2

Localização da Instalação
Quadro 2 – Características e localização geográfica

Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m) 1

Zona Industrial

Tipo de localização da instalação

100000

Área total
Área da instalação (m2)

M: 39.035752; P: -8.951425

Área coberta

9381

Área impermeabilizada (não coberta)

50834

1.2 Actividades desenvolvidas na instalação
Quadro 3 – Actividades desenvolvidas na instalação
Actividade
Económica
Principal

Secundária

CAERev. 3

38321

38311

Designação CAERev. 3
Valorização de Resíduos
Metálicos
Desmantelamento de
veículos automóveis em fim
de vida (VFV)

Secundária

38313

Desmantelamento de outros
equipamentos e bens em fim
de vida

Secundária

38322

Valorização de resíduos não
metálicos

Categoria PCIP
5.52

Capacidade Instalada
665,49 t
1723 t/dia
39,21 t/dia

5.3 b) iv)
2,74 t/dia

--

307 t/dia

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.
2

Corresponde à capacidade instantânea do armazenamento.de resíduos perigosos.
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1.3 Articulação com outros regimes jurídicos
Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis à actividade desenvolvida pela instalação
Regime jurídico
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro,
que estabelece o regime geral da gestão de
resíduos na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de junho

Identificação do documento
Emissão do alvará de licença
que contemple todas as
operações, de gestão de
resíduos, efectuadas na
instalação.
Captação AC1 - TURH nº
2012.001219.000.T.A.CA.SUB

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio

Descarga EH1.TURH nº
450.10.04.01.014663.2017.RH
5A

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei nº 6/2011 de 10 de
janeiro

Formulário PRTR-

Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto,
alterado pelo Decreto-Lei nº 64/2008 de 8 de
abril, pelo Decreto-Lei nº 1/2012 de 11 de
janeiro e pelo Decreto-Lei nº 114/2013 de 7
de agosto

Regime juridico para a gestão
dos VFV

Decreto-Lei n.º 11/2001, de 6 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2004, de 2
de março

Regime juridico para a gestão
de Pneus Usados

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho

Regime juridico para a gestão
de Óleos Usados

Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro

Regime juridico para a gestão
de Pilhas e Acumuladores

O Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio

Regime jurídico da gestão de
resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos (REEE)

Observações

Autoridade competente: CCDRLVT

Autoridade competente: ARH LVT

Autoridade competente - APA
Categoria: 5c do Anexo I

Autoridade competente: CCDRLVT

Em matéria de legislação ambiental, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de
outros diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das
respetivas áreas de aplicação específicas.

1.4 Validade
Esta Licença Ambiental é válida por um período de 8 anos excepto se ocorrerem, durante o seu
prazo de vigência, as situações previstas no art.º 20º 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 adotadas todas as regras de boas práticas e
medidas de minimização das emissões, bem como no que se refere às emissões difusas e/ou
fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação.
A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a
necessidade de controlar o ruído, particularmente através da utilização de equipamentos que,
sempre que aplicável, se encontrem de acordo com o Regulamento das Emissões Sonoras para
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o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006,
de 8 de Novembro.
A instalação deverá ser explorada de forma a prevenir a libertação não autorizada e acidental de
substâncias poluentes para o ar, o solo ou linhas de água de modo a prevenir ou reduzir ao
mínimo os efeitos negativos para o ambiente, bem como eventuais riscos para a saúde humana,
devendo ser operada de forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas
de minimização das emissões durante o funcionamento normal da instalação.
Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado
o previsto no ponto 4 da licença (Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de
emergência), salientando-se que a notificação deverá incluir os períodos de ocorrência e, sempre
que aplicável, os caudais excecionais descarregados.

2.1 Gestão de Recursos
2.1.1

Materias Primas/ Resíduos

A instalação fica autorizada a rececionar os resíduos listados nos Anexo III e IV, classificados de
acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), de acordo com Decisão da Comissão de 18 de
dezembro de 2014 que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em
conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, devendo
obedecer aos critérios definidos ao nível da hierarquia de gestão de resíduos, privilegiando as
ações/operações conducentes, sempre que possível, à sua reutilização, valorização e por último
à eliminação.
As substâncias perigosas existentes na instalação, incluindo os resíduos, não atingem os
limiares de enquadramento pelo Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, transpõe para o direito
interno a Diretiva 2012/18/UE e estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes graves
que envolvem substâncias perigosas e limitação das suas consequências para a saúde humana
e o ambiente. Caso o inventário destas substâncias presentes na instalação sofra alterações,
deverá o operador proceder à reavaliação do estabelecimento, averiguar se as mesmas suscitam
o enquadramento neste âmbito e reportar esta situação à APA.
Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas/resíduos 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 previamente comunicada à APA, IP.
2.1.2

Águas de abastecimento

A água consumida na instalação é proveniente da rede pública de abastecimento e de uma
captação.
A água proveniente da rede pública é utilizada para consumo humano, com um consumo médio
estimado de 1500 m3/ano. A água industrial, proveniente da captação AC1, é utilizada para rega,
para o processo industrial e para o sistema de abastecimento da rede de incêndios.
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A água proveniente dos pontos de captação de terceiros estão identificados no Quadro 5.
Quadro 5 – Ponto de captação de água subterrânea
Código

Tipo

AC1

Furo

2.1.3

Coordenadas

Utilizações

(m)
M: 39.034970
P: -8.951673

Rega, Processo
Industrial e Sistema
de incêndio

Contrato /protocolo

TURH
2012.001219.000.T.A.CA.SUB

Energia Consumida

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

Consumo anual 3

combustível

2746699 kWh

Energia
eléctrica

590,54 Tep
1,62 t

Gás Propano

1.83 Tep

Gás Propano

0,644 L
570080 L

Gásoleo

589462,72 Tep

Gás Protar

0,1692 t

Capacidade de

Licenciamento de

armazenamento

depósitos

-

n.a 4

0.81 t

n.a 4. (utilização em
maçarico/soldadura)

1450 L

n.a. 4 (Propriedade
da Galp Energia)

9990 L

n.a. 4

-

n.a. 4

Destino/Utilização
Em todas as
infraestruturas da
instalação

Comunicação à C. M.
Azambuja

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
2.2.1.1

Emissões para o ar

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.

3

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;

4 n.a. – não aplicável;
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Quadro 7 – Caracterização das fontes de emissão pontual para a atmosfera
Código

Linha/processo contribuintes

da Fonte

Regime de

Altura total

emissão

(m)5

FF1

Extracção localizada para a fonte pontual da Fragmentadora

Contínuo

18

FF2

Extracção localizada para a fonte pontual da MagPro

Contínuo

17,3

FF3

Extracção localizada para a fonte pontual da Linha 2

Contínuo

17,3

2.2.1.2

Sistemas de Tratamento

Para o tratamento das emissões gasosas associadas à fonte pontual encontra-se instalado
sistemas de redução de emissões de partículas para o ar através da retenção em ciclones e
filtros húmidos de venturi aplicável à fragmentadora e filtros de mangas para a MagPro e Linha2.
2.2.1.3

Monitorização

O controlo das emissões de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais, deverá ser
efectuado de acordo com o especificado no Quadro 8, 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.
VLE6

Parâmetro

(mg/Nm3)

Partículas totais em suspensão (PTS)

207

Metais I 8

0,29

Metais II

10

1

11

59

Metais III

9

Frequência de monitorização

Duas vezes em cada ano civil,
com um intervalo mínimo de
dois meses entre medições

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, de acordo com o definido no Anexo
II desta licença.
2.2.1.4

Emissões Difusas

Ocorrem na instalação emissões difusas para o ar, decorrentes do normal funcionamento da
instalação ou de situações esporádicas, essencialmente na zona de oxicorte e de soldadura, na
armazenagem em depósito de gaóleo novo, de resíduos de gasóleo, de óleos usados e resíduos
de gasolina, sistema de tratamento de águas pluviais contaminadas, estação elevatória de águas
residuais domésticas, armazenagem de resíduos pulverolentos, gases de escape de viaturas e

5 Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo.
6 Teor de oxigénio efectivamente medido
7 VEA do BREF WT
8 Cádmio (Cd), mercúrio (Hg), tálio (Tl)
9 VLE definido no Anexo da Portaria n.º 675/2009 de 23 de Junho.
10 Platina (Pt), vanádio (V), chumbo (Pb), crómio (Cr), cobre (Cu), antimónio (Sb), estanho (Sn), manganésio (Mn), paládio (Pd), zinco
(Zn)
11 Arsénio (As), níquel (Ni), selénio (Se), telúrio (Te)
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máquinas e operações de carga e descarga. As substâncias associadas a estas emissões são
fundamentalmente compostos orgânicos e/ou de partículas.
Assim, deverá a Batistas adotar as seguintes medidas para minimizar as emissões difusas:
•

Captação e canalização para um sistema de exaustão das emissões difusas de
poluentes atmosféricos, sempre que técnica e economicamente viável;

•

Confinar, por regra, a armazenagem de produtos de características pulverulentas ou
voláteis;

•

Equipar com dispositivos de captação e exaustão, os equipamentos de manipulação,
trasfega, transporte e armazenamento, desde que técnica e economicamente viável;

•

Garantir, sempre que seja técnica e economicamente viável, meios de pulverização com
água ou aditivos, caso se verifique a necessidade imperiosa de armazenamento ao ar
livre;

•

Armazenar, na medida do possível, em espaços fechados os produtos a granel que
possam conduzir a emissões de poluentes para a atmosfera;

•

Assegurar que o pavimento da área envolvente da instalação, incluindo vias de
circulação e locais de parqueamento, possui revestimento adequado a evitar a
contaminação de solos e aquíferos e é mantido em condições de higiene e limpeza.
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;

•

Águas

pluviais

potencialmente

contaminadas,

provenientes

das

áreas

impermeabilizadas.
2.2.2.1

Sistemas de Tratamento

As águas residuais domésticas produzidas na instalação são encaminhadas para Colector
Municipal (ponto de descarga ED1) e sujeitas a tratamento na ETAR do respectivo sistema.
As águas residuais industriais, bem como as águas pluviais potencialmente contaminadas, são
descarregadas no ponto EH1, após serem sujeitas a um sistema de tratamento por separação
de hidrocarbonetos e decantação.
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 9.
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Quadro 9 – Pontos de descarga de águas residuais e pluviais
Coordenadas

Ponto de

Tipo

Emissão

EH1

ED1

M (m)

P (m)

39,034700

-8,949030

39,034232

2.2.2.3

-8,950547

Origem

Industrial/
Pluvial

Águas de lavagem e
águas pluviais
provenientes das zonas
impermeabilizadas.

Doméstica

Domésticas

Meio receptor

Descarga em Linha de
água.
Ribeira de Nabais
Descarga em colector
municipal (ETAR de
Alequer)

Monitorização

As condições de descarga e o programa de autocontrolo das águas residuais tratadas deverão
ser efectuados de acordo com o estipulado na Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para
descarga de águas residuais (Anexo V).
Um relatório síntese da qualidade das águas residuais, deve ser integrado como parte do
Relatório Ambiental Anual (RAA).
2.2.3

Ruído

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a
necessidade de controlar o ruído, particularmente através da utilização de equipamentos que,
sempre que aplicável, se encontrem de acordo com o Regulamento das Emissões Sonoras para
o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo DL n.º 221/2006, de 8 de
novembro.
As avaliações de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram alterações significativas na
instalação, na disposição dos equipamentos existentes ou na sua envolvente que possam ter
implicações ao nível do ruído, de forma verificar o cumprimento do critério de exposição máxima
(valores limite de exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com o previsto pelos
Artigos 11.º e 13.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DL n.º 9/2007, de 17
de janeiro, e alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1 de agosto.
Caso se verifique a impossibilidade de parar a atividade de produção da instalação para a
medição dos níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com o disposto no
n.º 6 do Artigo 13.º, do RGR.
No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução previstas no n.º 2 do
Artigo 13.º do RGR, de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele artigo, deverá o
operador tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do mesmo artigo. Caso seja
necessária a implementação de medidas de minimização, deverá posteriormente ser efetuada
nova caraterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e
de exposição máxima.
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As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir
os procedimentos constantes na Norma NP 1730-1:1996, ou versão atualizada correspondente,
assim como as diretrizes a disponibilizar em www.apambiente.pt.

2.3 Controlo dos resíduos rececionados e produzidos na instalação
2.3.1

Operações de gestão de resíduos

Sem prejuízo do cumprimento das obrigações definidas no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 3/2004,
a BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S.A. deverá proceder ao registo no SILiAmb (Sistema
Integrado de Licenciamento do Ambiente), referente aos resíduos geridos e produzidos na
instalação em conformidade com os artigos 48.º e 49.º Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e pelo DecretoLei n.º 110/2013, de 2 de agosto.
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 (áreas 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, bigbags. 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
(Decisão da Comissão 2014/955/EU de 18 de Dezembro de 2014), as suas características físicas
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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 uma área de armazenamento temporário, para os resíduos perigosos e
não perigosos, produzido.
2.3.3

Transporte

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do DecretoLei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições
estabelecidas na Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16
de maio.
Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de
resíduos, criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de
Resíduos – e-GAR), e disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – SiLiamb.
Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de
26 de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o
operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos aprovado
pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda
(INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o transporte
nacional de resíduos.
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 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 246-A/2015 de 21 de outubro
Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em
cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos,
nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14
de junho, na sua atual redação, e o DL n.º 45/2008, de 11 de março, na sua redação atualizada.
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.
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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 consagrado no Sistema integrado de
Licenciamento ambiental (SILIAMB) 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.

3.

MTD’S UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR

A atividade deve ser operada tendo em atenção as medidas de boas práticas e melhores
técnicas/tecnologias atualmente 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 atividade prevê, de acordo com o projeto apresentado pelo operador, a
aplicação de algumas das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
estabelecidas nos seguintes Documentos de Referência no âmbito PCIP para aplicação
sectorial:
•

Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatment Industries BREF WT (JO C 257, de 25 de outubro de 2006).

E nos seguintes Documentos de Referência no âmbito PCIP para aplicação transversal:

Os

•

Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF
ENE, Comissão Europeia (JOC 41, de 19 de fevereiro de 2009).

•

REF ROM - Reference Document Monitoring of emissions from IED - installations.

documentos

referidos

neste

ponto

estão

disponíveis

para

consulta

em

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.
As MTD em uso na instalação à data de emissão da LA encontram-se identificadas no Quadro
10, devendo o operador aumentar o seu nível de aproximação às MTD do sector.
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Quadro 10 – MTD dos BREF aplicáveis, implementadas na instalação
MTD
Documento de
Referencia

BREF WT

n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD
1
2
3
4
5

Descrição de acordo com o BREF

Gestão Ambiental
Adesão e implementação de Sistema de Gestão Ambiental.
Assegurar a disponibilização de informação detalhada sobre as atividades
desenvolvidas.
Dispor e assegurar boas práticas de gestão.
Manter uma relação próxima com os produtores/detentores de resíduos
Dispor de pessoal na quantidade e com as qualificações necessárias ao serviço
em qualquer período de funcionamento
Admissão de resíduos

6

Dispor do conhecimento concreto e adequado dos resíduos rececionados.

7
8

Implementar procedimentos de pré-aceitação de resíduos
Implementar procedimentos de aceitação de resíduos
Saída de resíduos
Analisar os resíduos que saem de acordo com os parâmetros importantes para
a infraestrutura recetora.
Dispor de um sistema de registo que permita assegurar o "seguimento" dos
resíduos ao longo do processo de tratamento.
Dispor e aplicar procedimentos orientados para a mistura de resíduos.
Dispor de mecanismos de segregação e análise de compatibilidade
Dispor de mecanismos (p.e. planos de monitorização e gestão baseada em
indicadores) que permitam melhorar a eficiência do processo de tratamento
Dispor e utilizar mecanismos de registo de incidentes/acidentes
Dispor de um Plano de Gestão de Ruído e Vibrações e operá-lo de forma
integrada com o Sistema de Gestão Ambiental
Gestão de Instalações e Matérias-Primas
Dispor e providenciar informação detalhada acerca dos consumos e geração de
energia.
Aumentar a eficiência energética das instalações de forma contínua por:
desenvolvimento de um plano de eficiência energética
Aplicar mecanismos de benchmarking interno ao consumo de matérias-primas
Explorar a possibilidade de utilizar resíduos como matéria-prima para o
tratamento de outros resíduos
Armazenamento e Manuseamento
Técnicas gerais de armazenagem: adequada localização das áreas de
armazenagem; assegurar que as infraestruturas de drenagem da área de
armazenagem podem reter eventuais derrames; assegurar a separação de
resíduos incompatíveis
Manter separadas as áreas de decantação e armazenamento de líquidos
utilizando materiais impermeáveis e resistentes aos líquidos em questão
Aplicar técnicas claras na identificação de tanques e tubagens
Aplicar medidas que minimizem os problemas decorrentes do
armazenamento/acumulação de resíduos
Técnicas gerais de manuseamento de resíduos: deter sistemas e
procedimentos locais que assegurem que os resíduos são transferidos para
uma área de armazenagem apropriada, em segurança; existência de pessoal
qualificado para verificação e classificação dos resíduos
Assegurar que a mistura de resíduos embalados só é efetuada por pessoal com
formação adequada e sob supervisão e instruções claras
Assegurar que as incompatibilidades químicas de resíduos orientam/guiam a
sua segregação durante o armazenamento
Técnicas para manuseamento de resíduos em contentores
Outras Técnicas Comuns Não Mencionadas Atrás
Executar operações de compressão, trituração e filtragem em áreas ligadas a
equipamentos de extração e redução de emissões, sempre que o objeto dessas
operações sejam materiais suscetíveis de gerar emissões atmosféricas (p.e.
odores, poeiras, COV´s, …)
Executar operações de compressão/trituração em áreas estanques e com
atmosferas inertes sempre que o objeto dessas operações sejam inflamáveis
ou voláteis (p.e. odores, poeiras, COV´s, …). A atmosfera inerte deverá ser
monitorizada e "limpa" de emissões recebidas.
Executar operações de lavagem tendo em consideração os materiais que
poderão ficar associados às lavagens (p.e. solventes), a transferência e
armazenamento das águas de lavagem e seu posterior tratamento por

11
12
13
14
15
17
18

20
21
22
23

24

25
26
27

28

29
30
31

32

33

34
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MTD
Documento de
Referencia

n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

35
36

37

38

39

41

42

43
44
45

47

48
52
53
54
55

56

57
58
59
60
61

62

Descrição de acordo com o BREF
processos idênticos aos resíduos que lhes deram origem e, sempre que viável,
a reutilização de águas de lavagem para novas lavagens.
Tratamento de Emissões Atmosféricas
Para minimizar as emissões gasosas, restringir o uso de contentores abertos,
depósitos e outros meios de armazenamento
Utilizar sistemas fechados com extração ou sob pressão para Unidades de
Redução de Emissões
Utilizar sistemas de extração com dimensionamento adequado para cobrir o
conjunto dos tanques de armazenamento, áreas de pré-tratamento, tanques de
mistura e reação e áreas de filtros-prensa, ou dispor de sistemas separados
para tratamento individualizado de cada um desses espaços
Operar corretamente e manter funcional todo o equipamento de despoluição,
incluindo o tratamento e destino final dos meios de enchimento utilizados dos
lavadores de gases
Dispor de um lavador de gases destinado ao tratamento das principais emissões
gasosas inorgânicas resultantes de operações unitárias cujos processos
originem emissões pontuais
Reduzir as emissões atmosféricas, através de combinações de medidas
preventivas e/ou corretivas, para os níveis de COV´s (7-20 mg/Nm3, sendo que
para baixas cargas de COV o limite máximo pode ser alargado para 50) e MP
(5-20 mg/Nm3)
Tratamento de Águas Residuais
Reduzir o uso de água e a contaminação da água através de medidas como:
impermeabilização e meios de retenção; monitorização regular de níveis de
tanques de armazenamento, especialmente se subterrâneos; estabelecimento
de redes de recolha e drenagem diferenciadas; instalação de bacia de retenção;
auditorias à água de forma a reduzir o consumo de água e prevenir a sua
contaminação; separação de água de processo das águas pluviais
Aplicar procedimentos que assegurem que as especificações do efluente sejam
adequadas aos sistemas de tratamento existentes ou normas de descarga
aplicáveis
Evitar o by-pass do efluente aos sistemas de tratamento
Dispor e operar um sistema fechado que assegure que as águas pluviais que
caem em zonas de operação são recolhidas conjuntamente com as águas de
processo, fugas acidentais e outros
Dispor de uma base de pavimento impermeabilizado em betão em toda a área
de tratamento e encaminhar a sua drenagem para sistemas de drenagem
internos que incluam tanques de armazenamento ou caixas de visita que
possam recolher águas pluviais e quaisquer fugas.
Recolher as águas pluviais numa bacia especial destinada a monitorização,
tratamento em caso de contaminação, e posterior uso
Após a aplicação da MTD 42, selecionar o método de tratamento mais
adequado a cada tipo de água residual e aplicá-lo
Implementar medidas que aumentem a eficácia dos métodos de controlo e
tratamento aplicados (p.e. através da otimização da precipitação dos metais)
Identificar os principais compostos químicos presentes no efluente tratado
(incluindo a CQO originada) e com base nisso promover uma avaliação do
destino/degradação desses compostos no ambiente
Apenas proceder à descarga de efluente tratado após a conclusão de todas as
medidas de tratamento, armazenamento e inspeção final
Assegurar os valores limite de emissão (para CBO, CQO, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,
As, Hg, Cd e Cr(VI)) definidos no BREF, através da aplicação combinada dos
métodos e técnicas mencionadas nas secções 4.4.4.2 e 4.7 e nos restantes
BREF
Gestão dos Resíduos Gerados no Processo
Dispor de um Plano de Gestão de Resíduos que integre o SGA e inclua boas
práticas de gestão interna e técnicas de benchmarking internas
Maximizar o uso de embalagens reutilizáveis (barris, contentores, paletes, …)
Reutilizar barris sempre que os mesmos estejam em boas condições; noutros
casos, deverão ser enviados para tratamento apropriado
Manter um inventário dos resíduos existentes através de registos de
quantidades entradas e quantidades processadas
Reutilizar os resíduos de uma atividade/processo como entrada noutras
atividades/processos, sempre que viável
Contaminação dos Solos
Providenciar e manter superfícies impermeabilizadas nas áreas operacionais,
incluindo a aplicação de medidas destinadas a prevenir ou limpar rapidamente
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MTD
Documento de
Referencia

n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

63
64
BREF ENE

1
2
3

4

5

7
8
10
12
13
14
15
21
22
23
24
25

26

27

28

BREF ROM
6
7
9
12
14
15
18
22

Descrição de acordo com o BREF
quaisquer fugas ou derrames, e assegurar o bom funcionamento dos sistemas
de drenagem que lhes estejam associados
Utilizar bases impermeáveis e drenagem interna das instalações
Reduzir a ocupação de solo e minimizar o uso de tubagens e condutas
subterrâneas
Implementar e aderir a um sistema de gestão de eficiência energética
Minimizar continuamente o impacte ambiental da instalação através do
planeamento de ações e investimentos de forma integrada, a curto, médio e
longo prazos, considerando o custo-benefício
Através de auditorias coerentes com o funcionamento do sistema, identificar os
aspetos da instalação que influenciam a eficiência energética
Nas auditorias, devem ser identificados os seguintes aspetos: uso de energia
do tipo de instalação e componentes do sistema e processos; equipamentos
utilizadores de energia e tipo e quantidade de energia utilizada na instalação;
possibilidade de minimização de energia como controlar/reduzir tempos de
operação, assegurar que o isolamento é otimizado, otimizar utilidades, sistemas
processos e equipamentos associados; possibilidade de usar fontes alternativas
de energia, mais eficientes, em particular excedentes de energia de outros
processos e/ou sistemas; possibilidade de aplicar excedente de energia noutros
processos e/ou sistemas; possibilidade de melhorar a qualidade de calor
Utilizar ferramentas ou metodologias apropriadas para acompanhar, quantificar
e identificar formas de otimização da energia como: modelos de energia, bases
de dados e balanços; técnicas de ponta ou termo economia; estimativas e
cálculos
Otimizar a eficiência energética pela abordagem sistemática da gestão de
energia na instalação.
Estabelecer indicadores de eficiência energética
Otimizar eficiência energética aquando do planeamento de uma nova instalação
Manter um programa de eficiência energética com recurso a técnicas como:
implementar um programa de gestão eficiência energética.
Manter conhecimento especialista da eficiência energética e sistemas de
consumo de energia pela utilização de técnicas de: recrutamento de pessoal
especializado.
Assegurar que o controlo efetivo do processo está implementado
Levar a cabo operações de manutenção para otimizar a eficiência energética
Aumentar o fator de potência de acordo com os requisitos do distribuidor local
de eletricidade
Verificar a fonte de alimentação das harmónicas e aplicar filtros quando
necessário
Otimizar a eficiência da fonte de alimentação
Otimizar os motores elétricos
Otimizar os sistemas de ar comprimido com: design dos sistemas
Otimizar o sistema de bombagem pela utilização de técnicas como: evitar
sobredimensionamento aquando da seleção de bombas e substituir bombas
sobredimensionadas; corresponder a bomba ao motor adequado; design de
tubagens; controlo e regulação de sistemas; desligar bombas desnecessárias;
utilizar sistemas de velocidade variável; utilização de bombas múltiplas,
manutenção regular; minimizar o número de válvulas e curvas; evitar utilizar
demasiadas curvas; assegurar que o diâmetro da tubagem não é demasiado
pequeno
Otimizar os sistemas de calor, ventilação e ar condicionado pela utilização de
técnicas
Otimizar iluminação artificial por: identificar os requisitos de iluminação tanto
em termos de intensidade como espectro necessário para cada tarefa; planear
espaços e atividades de forma a otimizar o uso de luz natural; seleção de
candeeiros e lâmpadas de acordo com o uso; utilização de sistemas de
controlo de gestão de iluminação, incluindo sensores de movimento,
temporizadores; formar os utilizadores a usarem a iluminação da forma mais
eficiente
Emissões gasosas
Partículas – concentração de baixa massa (referência); EN 13284-1 (2001)
Partículas – concentração de baixa massa (AMS validação); EN 13284-2
Elementos específicos totais As-Cd-Co-Cr-Cu-Mn-Ni-Pb-Sb-Ti-V; prEN 14385
Oxigénio O2; WI 264-040
Monóxido de carbono CO; WI 264-039
Velocidade e caudal; WI 264-xxx
Deposição de metais pesados; WI 264-046
Planeamento, amostragem e reporte dos resultados das emissões; WI 264-xxx
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MTD
Documento de
Referencia

n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD
25
17
37
45
54
84

4

11
12
13
15
17
21

Descrição de acordo com o BREF

Requisitos gerais para competência para laboratórios de ensaio e calibração;
EN ISO/IEC 17025 (2000)
Emissões para o meio aquático
Tensioativos aniónicos; EN 903 (1993)
Determinação de carência bioquímica de oxigénio a n dias (CBOn) - Parte 1
diluição e adição de allythiourea - Parte 2 método de amostra não diluídas; EN
1899 (1998)
Determinação de sólidos suspensos - método de filtração por filtros de fibra de
vidro; EN 872 (1996)
Avaliação em meio aquoso da biodegradabilidade aeróbia de compostos
orgânicos - análise de CBO (teste da garrafa fechada); EN ISO 10707 (1997)
Determinação de alumínio - método espetrométrico de absorção atómica; EN
ISO 12020 (2000)
Resíduos sólidos
Elementos lixiviados de resíduos sólidos e lamas em processo de
cumprimento do teste de lixiviação de uma fase em l/s de 10 l/s com tamanho
de partículas inferior a 10 mm (com ou sem redução de tamanho); EN 124574, EN 12506(*), EN 13370(**), EN 12457-4
Composição do resíduo: Determinação do carbono orgânico total (TOC) na
água, lamas e sedimentos; EN 13137
Composição do resíduo: determinação do teor de hidrocarbonetos na gama de
C10-C40 através de cromatografia gasosa; EN 14039
Composição do resíduo: determinação do teor de hidrocarbonetos por
gravimetria; EN 14345
Composição do resíduo: determinação de resíduo seco e conteúdo de água;
EN 14346
Composição do resíduo: determinação de crómio (VI); WI 292-037
Composição do resíduo: determinação de bifenilos policlorados (PCB); WI
292-021

O operador deverá criar mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e
revisão dos BREF aplicáveis à instalação, de forma a garantir a adoção pela instalação das MTD
a estabelecer nesse âmbito.
A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência, que sejam
adequadas à instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua utilização,
deverá ser incluído no PDA a desenvolver pelo operador um cronograma onde deverá conter a
identificação detalhada das MTD implementadas, bem como a calendarização prevista para
adoção e das restantes MTD estabelecidas nos BREF.
Para eventuais técnicas referidas nos documentos, deverá o operador apresentar a
fundamentação, tomando por base nomeadamente as especificidades técnicas dos processos
desenvolvidos.

4.

PREVENÇÃO E CONTROLO DE ACIDENTES/GESTÃO DE SITUAÇÕES DE
EMERGÊNCIA

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas
situações tipificadas no Quadro 11, o operador deverá:
a) informar a EC, a APA, IP e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via
disponível que se mostre eficiente;
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b) executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da
licença num prazo tão breve quanto possível;
c) executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a)
considerem necessárias.
d) caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não
conforme para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado
no parágrafo anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade
gestora do sistema coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições específicas em
matéria de “situações de emergência” e/ou “descargas não conformes” eventualmente
impostas pela referida entidade.
Quadro 11 – Situações de (potencial) emergência.
Qualquer falha técnica detetada 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, passíveis de conduzir a perdas
de controlo dos sistemas de redução da poluição
Qualquer falha técnica detetada 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 coletor 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

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 11.
Se não for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado
posteriormente um relatório que complete a notificação, até 14 dias após a ocorrência.
Quadro 12 – 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 afetação)
Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência
Plano de ações para corrigir a não conformidade com requisito específico
Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar, correspondentes à
situação/nível de risco encontrado

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as
autoridades adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior
brevidade possível, dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da emergência.
Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados
notifica-o dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características de
emergência.

5.

GESTÃO DE INFORMAÇÃO/REGISTOS, DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 13.
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Quadro 13 – 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 13, 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 14.
Quadro 14 – 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 Relatório de Base
De acordo com o previsto no Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (Diploma REI), as instalações onde
se desenvolvem atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias
perigosas relevantes, devem submeter à APA, um Relatório de Base efetuado de acordo com o
previsto nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos do
artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio
de 2014, com o número 2014/C 136/03 e disponível para consulta em http://eur-lex.europa.eu/).
Este relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o estado do
local após a cessação definitiva das atividades.
A documentação submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas
relevantes), em sede de licenciamento, encontra-se em análise, não sendo ainda possível
concluir se a instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação do
Relatório de Base previsto no Artigo 42º do diploma REI. Após a conclusão desta análise, será
comunicado ao operador a decisão quanto à necessidade de efetuar o referido relatório.
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6.2 Plano de Desempenho Ambiental
O operador deve estabelecer e manter um Plano de Desempenho Ambiental (PDA) que integre
todas as exigências da presente licença ambiental e as ações de melhoria ambiental a introduzir
de acordo com estratégias nacionais de política do ambiente e MTD aprovadas ou a aprovar para
o sector de atividade, com o objetivo de minimizar, ou quando possível eliminar os efeitos
adversos no ambiente.
Adicionalmente, deverá também evidenciar as ações a tomar no âmbito do mencionado em
pontos anteriores desta LA, nomeadamente no que se refere a:
1. Apresentação da indicação das MTD já implementadas;
2. Explicitação, análise e calendário de implementação das várias medidas a tomar com
vista à adoção das diferentes MTD ainda não contempladas na instalação, decorrentes
dos BREF aplicáveis;
3. Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas não aplicáveis à instalação, deverá o
operador apresentar a fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente
as especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrar alternativas
ambientalmente equivalentes.
4. Indicação das medidas adotadas para a minimização das emissões com origem nas
fontes de emissões difusas identificadas
O PDA incluirá a calendarização das ações a que se propõe, para um período máximo de um
ano clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como prevê o operador
alcançar os objetivos e metas de desempenho ambiental para todos os níveis relevantes,
nomeadamente os aspetos decorrentes dos Documentos de Referência sobre MTD, tanto o
sectorial como os relacionados com a atividade. Por objetivo, deve ainda incluir os meios para
as alcançar e o prazo para a sua execução.
O PDA deve ser apresentado à APA em formato digital, até seis meses, após a data da emissão
da LA.
Um relatório síntese da execução das ações previstas no PDA deve ser integrado como parte do
RAA correspondente.

6.3 Relatório Ambiental Anual
O operador deve enviar à APA, em formato digital (CD), dois exemplares do RAA 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 30 de Abril do ano seguinte. O RAA deverá ser organizado da
forma evidenciada no Quadro 15.

Página 21 de 40

LA n.º
680

Ren.
0

Subs.
0

Ano
2016

Quadro 15 – 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 Valores Limite de Emissão (VLE) associados
a esta licença, com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos
resultados das monitorizações efetuadas
Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas implementadas
Síntese de reclamações apresentadas
Ponto de situação a propósito de metas/objetivos/projetos de execução calendarizados (quando aplicável)

Sempre que possível, os dados deverão ser apresentados sob a forma de quadros e tabelas,
acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios de ensaio e
monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente
identificados.
Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por parte da atividade
PCIP desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do ponto 5 desta LA, deverá
ser incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente fundamentada.
Adicionalmente, e relativamente a cada uma das seções da LA abaixo indicadas, deverão ser
incluídas no RAA a seguinte informação:

Condições Gerais
Relatório síntese contendo:
•

Explicitação das operações de inspeção e de manutenção efetuadas aos equipamentos,
sistemas de drenagem, tratamento e controlo de emissões instalados, incluindo
indicação sobre a periodicidade das operações realizadas e detalhe dos respetivos
procedimentos, incluindo sempre que possível as respetivas fichas técnicas;

•

Indicação das medidas de minimização de emissões tomadas e eventuais quantidades
de substâncias regulamentadas utilizadas na manutenção dos equipamentos;

•

Número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou avaria nos
equipamentos e sistemas de drenagem, tratamento e controlo de emissões para os
diferentes meios.

Materias Primas/ Resíduos (ver Ponto 2.1.1, página 7 desta LA)
Devem ser mantidos registos dos consumos de matérias-primas/subsidiárias, volumes de
resíduos tratados efetivados e número de horas de funcionamento, segundo o referenciado nos
pontos seguintes, devendo ser incluídos em cada RAA os seguintes relatórios síntese desses
registos, nomeadamente:
•

Quantidades mensais das matérias-primas e reagentes consumidos;
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Número de horas de funcionamento da instalação, individualizando sempre que possível
e/ou aplicável as diferentes atividades/fases de processo realizadas.

•

Quantidade mensal efetivada de tratamento de resíduos (expressos, por exemplo, em
tonelada de resíduos sujeitos a tratamento/mês);

•

Quantidade diária máxima anual de resíduos sujeitos a tratamento.

Águas de abastecimento
Relatório síntese contendo:
•

Consumo mensal total de água proveniente da rede pública e da captação (expresso em
m3/mês) e leituras dos respetivos contadores, discriminado, se possível, pelas diversas
utilizações;

•

Consumo específico mensal de água utilizada no processo de tratamento por quantidade
de resíduos tratados (em m3 de água consumida/tonelada de resíduos sujeitos a
tratamento), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados;

•

Resultados destas monitorizações deve ser enviado à APA – ARH-LVT, de acordo com
o estabelecido por essa entidade no TURH.

Energia Consumida
No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese compreendendo:
•

Consumo, total e por equipamento, de todos os combustíveis utilizados e sua
caracterização física, nomeadamente através de indicação do Poder Calorífico Inferior
(PCI), em MJ/m3 para os combustíveis gasosos utilizados, e em MJ/kg para os
combustíveis líquidos/sólidos, devendo ainda ser indicadas as respetivas densidades.

•

Consumos mensais de energia (energia elétrica e diferentes combustíveis), bem como
relatórios síntese dos consumos mensais específicos de energia elétrica (em
quantidade de energia consumida/kg de resíduo tratado) e o consumo energético total
da instalação, em TEP,

Deverá ainda ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.
•

Sempre que aplicável, deverá ser incluída cópia do Plano de Racionalização do
Consumo de Energia (PREn) aprovado (Acordo de Racionalização dos Consumos de
Energia), dado a instalação apresentar consumos energéticos previstos, que a
enquadram como uma instalação consumidora intensiva de energia, de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de Abril, que regula o Sistema de Gestão dos
Consumos Intensivos de Energia (SGCIE);

•

Sempre que aplicável, deverá ser incluída cópia do relatório de execução e progresso
elaborado para demonstração do cumprimento do PREn aprovado, no âmbito da
legislação acima referida.
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Emissões para o ar
Relatório síntese das emissões para a atmosfera, compreendendo:
•

Registo do número de horas de funcionamento anual e respetivo consumo de
combustível (com discriminação do tipo de combustível utilizado), associado a cada fonte
de emissão de poluentes atmosféricos;

•

Registo do número de horas de funcionamento anual e respetivo consumo de
combustível, do gerador de emergência;

•

Indicação do número de horas anuais de funcionamento deficiente, ou de avaria, do
equipamento, no caso de fontes com sistemas de tratamento de efluentes gasosos;

•

Relatórios de caracterização de efluentes gasosos completos, relativos à monitorização
pontual efetuada em todas as fontes pontuais, existentes na instalação;

•

Cópia

das

fichas

técnicas

atualizadas,

da

realização

das

operações

de

verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados, para assegurar a
rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições;
Em particular, para cada parâmetro monitorizado deverá ser apresentado:
•

Os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respetiva carga poluente
(expressa em Kg ou ton/ano);

•

Indicação das emissões anuais específicas para cada parâmetro, por unidade em
massa/produto produzido ou massa/unidade, expressa em Kg/tonelada, quando
aplicável.

Elementos relativos a alterações/substituições efetuadas nos equipamentos de tratamento das
emissões gasosas, incluindo a descrição do seu funcionamento e eficiências de remoção
(sempre que aplicável);
Metodologia seguida para o cálculo de todos os parâmetros apresentados.
Deverá ser integrada no RAA uma cópia das fichas técnicas atualizadas referentes à realização
das operações de verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados para
assegurar a rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições.

Emissões de Águas Residuais e Pluviais
Relatório síntese das emissão de águas residuais, compreendendo:
•

A quantidade de águas residuais de processo geradas nestas operações;

•

Relatórios síntese da qualidade das águas descarregadas, dos volumes mensais de
efluente descarregado, das leituras dos medidores de caudal associados à descarga;

•

Em particular, para as águas residuais descarregadas, e para cada parâmetro
monitorizado, este relatório deverá apresentar, para além dos valores de concentração
medidos, a respetiva carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo), quando
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aplicável. Deverá ser também indicado o número de horas anual correspondente à
descarga de águas residuais.

Ruído
No seguintes RAA’s a elaborar pelo operador deverão ser incluído relatórios síntese
compreendendo os resultados das monitorizações efetuadas as medições de ruído (período
diurno e período noturno), devendo ser repetidas sempre que ocorram reclamações e ou
alterações na instalação que possam ter implicações ao nível do ruído.

Operações de Gestão de Resíduos
No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluindo relatórios síntese compreendendo:
•

As operações de gestão de resíduos, desenvolvidas na instalação, com a indicação do
código LER, da proveniência, da quantidade de resíduos valorizados e o destino;

•

Com todos os registos de resíduos, incluindo cargas recusadas.

MTD’s Utilizadas e Medidas a Implementar
Um relatório síntese com a indicação da adoção de MTD pela instalação.

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (ver Ponto 4,
página 18 desta LA)
Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve ser
integrado como parte do RAA.

Gestão de informação/Registos, documentação e formação (ver Ponto 5, página 19
desta LA)
Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA.

6.4 PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes
O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo 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 (PRTR).

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.
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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,
eliminando 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 16.
Quadro 16 – 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 incluam 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
APA
BREF
CAE
CCDR
EC
ETAR
IGAMAOT

-

INCM
IPAC
JOC
LA
LER
MTD
NIPC
PCIP
PDA
PRTR
RAA
REEE
RGR
SGA
SILIAMB
Tep
VEA
VLE
VFV

-

Administração de Região Hidrográfica
Agência Portuguesa do Ambiente
Reference Document
Código das Actividades Económicas
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Entidade Coordenadora
Estação de Tratamento de Águas Residuais
Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
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ANEXO I – Exploração da actividade
Os resíduos que chegam às instalações da BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S.A., são
sujeitos a pesagem e triagem por tipo de material para que, posteriormente, possam ser
devidamente processados (granulação/fragmentação/compactação/corte), quando aplicável, e
acondicionados e armazenados por tipologia, enquanto aguardam encaminhamento para destino
final adequado.
Relativamente à caracterização qualitativa, faz-se a triagem dos resíduos recebidos, aliando os
processos mecânicos e os manuais e, quando tal se revela necessário, recorrem-se a análises
físico-químicas.
Nas atividades da empresa, indicadas na sequência atrás, são aplicadas várias técnicas e
processos cujo objetivo é processar os resíduos geridos de forma a atribuir-lhes mais valor e
maior potencial de reciclagem:
•

Triagem manual: com ou sem auxílio de ferramentas, os trabalhadores segregam os
materiais, removendo os contaminantes, ou outros materiais também com potencial de
valorização, associados;

•

Triagem mecânica: com recursos a equipamento dedicado, os materiais são separados
por densidades ou por outras características inerentes; exemplos deste processo são as
mesas densimétricas e os eletroímanes;

•

Corte a quente: no sentido de promover a reutilização de componentes metálicos de
viaturas pesadas ou equipamentos ou ainda para efetuar uma triagem/limpeza dos
resíduos metálicos e até reduzir as suas dimensões é utilizado o oxi-corte em área
específica;

•

Corte mecânico: nas instalações de Azambuja temos disponíveis vários equipamentos
que permitem o corte mecânico dos metais ferrosos e não ferrosos entre os quais:
o

tesoura hidráulica fixa com processo prévio de compactação,

o

tesouras hidráulicas móveis,

o

fragmentadora,

o

guilhotinas - utilizadas para corte e limpeza de metais não ferrosos,

o

trituradores/granuladores/moinhos - podem estar associados a sistemas de triagem
mecânica e manual; normalmente utilizados para resíduos de pequena dimensão
como cabos cortados ou outros resíduos já processados.

•

Outras operações/equipamentos:
o

enfardadeira - para compactar e enfardar os metais não ferrosos já limpos e até
separar os pneus das respetivas jantes de alumínio,

Página 28 de 40

LA n.º
680

o

Ren.
0

Subs.
0

Ano
2016

crivos - com sistemas de transporte de material que pode passar por triagem
mecânica e manual,

o

gruas móveis - estão, na maioria das operações, equipadas com grifas, mas
também

podem

ser

associadas

a

eletroímanes

e

complementam

as

tarefas/equipamentos atrás indicados ao fazerem a alimentação dos equipamentos
e a movimentação dos resíduos;
o

pontes-rolante - instaladas no interior de dois dos armazéns, permitem o transporte
de contentores e de peças de maiores dimensões;

o

pás carregadoras - fazem a alimentação dos equipamentos e o transporte dos
resíduos dentro do estaleiro;

o

britadeira - utilizada reduzir o tamanho do material inerte e segregá-lo por diferentes
granulometrias;

o

estação de descontaminação de veículos em fim de vida - este equipamento é
destinado a dar apoio à remoção, na fase de descontaminação dos veículos em fim
de vida, dos resíduos perigosos e dos valorizáveis por reciclagem;

o

básculas - auxiliam nas tarefas de receção e expedição de resíduos, fazendo o
controlo das pesagens;

o

equipamento de deteção de radioatividade - é um equipamento de complemento à
atividade que permite, à entrada, verificar a possibilidade da existência de cargas
com contaminantes radioativos.

Página 29 de 40

LA n.º
680

Ren.
0

Subs.
0

Ano
2016

1. Fluxograma do processo industrial
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das
emissões para o ar12
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.);Existência de planos de monitorização, VLE
específicos definidos pela entidade competente ou qualquer isenção concedida;

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

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);

m) 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;

12

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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n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos;
o) 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;
p) 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.
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ANEXO III – Listagem dos resíduos não perigosos a recepcionar para tratar na
instalação
Designação de acordo com a Decisão (2014/955/EU)
Código LER

Descrição

01 01 01

Resíduos da extração de minérios metálicos

01 01 02

Resíduos da extração de minérios não metálicos

01 03 06

Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05

01 03 08

Poeiras e pós não abrangidos em 01 03 07

01 03 09

Lamas vermelhas da produção de alumina não abrangidas em 01 03 07

01 03 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

01 04 08

Gravilhas e fragmentos de rocha não abrangidos em 01 04 07

01 04 09

Areias e argilas

01 04 10

Poeiras e pós não abrangidos em 01 04 07

01 04 11

Resíduos da preparação de minérios de potássio e de sal-gema não abrangidos em 01 04 07

01 04 12

Rejeitados e outros resíduos, resultantes da lavagem e limpeza de minérios, não abrangidos
em 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

Resíduos de corte e serragem de pedra não abrangidos em 01 04 07

01 04 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

01 05 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

02 01 04

Resíduos de plástico (excluindo embalagens)

02 01 10

Resíduos metálicos

02 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

02 03 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

02 04 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

02 05 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

02 07 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

03 01 01

Resíduos do descasque de madeira e de cortiça

03 01 05

Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos
em 03 01 04

03 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

03 03 01

Resíduos do descasque de madeira e resíduos de madeira

03 03 08

Resíduos da triagem de papel e cartão destinado a reciclagem

03 03 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

04 02 09

Resíduos de materiais compósitos (têxteis impregnados, elastómeros, pastómeros)

04 02 21

Resíduos de fibras têxteis não processadas

04 02 22

Resíduos de fibras têxteis processadas

04 02 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

07 02 13

Resíduos de plásticos

07 02 17

Resíduos contendo silicones que não os mencionados na rúbrica 07 02 16

07 02 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

07 05 14

Resíduos sólidos não abrangidos em 07 05 13

07 05 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

07 06 99

Outros resíduos não anteriormente especificados
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Designação de acordo com a Decisão (2014/955/EU)
Código LER

Descrição

08 01 18

Resíduos da remoção de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 17

08 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

08 02 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

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

09 01 10

Máquinas fotográficas descartáveis sem pilhas

09 01 12

Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas não abrangidas em 09 01 11

09 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 01 01

Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10
01 04)

10 01 05

Resíduos cálcicos de reação, na forma sólida, provenientes da dessulfuração de gases de
combustão

10 01 07

Resíduos cálcicos de reação, na forma de lamas, provenientes da dessulfuração de gases de
combustão

10 01 24

Areias de leitos fluidizados

10 01 25

Resíduos do armazenamento de combustíveis e da preparação de centrais elétricas a carvão

10 01 26

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento

10 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 02 01

Resíduos do processamento de escórias

10 02 02

Escórias não processadas

10 02 08

Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 07

10 02 10

Escamas de laminagem

10 02 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 03 02

Resíduos de ânodos

10 03 05

Resíduos de alumina

10 03 24

Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 23

10 03 28

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 03 27

10 03 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 04 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 05 01

Escórias da produção primária e secundária

10 05 09

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 05 08

10 05 11

Impurezas e escumas não abrangidas em 10 05 10

10 05 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 06 01

Escórias da produção primária e secundária

10 06 02

Impurezas e escumas da produção primária e secundária

10 06 10

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 06 09

10 06 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 07 01

Escórias da produção primária e secundária

10 07 02

Impurezas e escumas da produção primária e secundária

10 07 03

Resíduos sólidos do tratamento de gases

10 07 04

Outras partículas e poeiras

10 07 08

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 07 07

10 07 99

Outros resíduos não anteriormente especificados
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Designação de acordo com a Decisão (2014/955/EU)
Código LER

Descrição

10 08 13

Resíduos do fabrico de ânodos com carbono não abrangido em 10 08 12

10 08 14

Resíduos de ânodos

10 08 20

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 08 19

10 08 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 09 03

Escórias do forno

10 09 06

Machos e moldes de fundição não vazados não abrangidos em 10 09 05

10 09 08

Machos e moldes de fundição vazados, não abrangidos em 10 09 07

10 09 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 10 03

Escórias do forno

10 10 06

Machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 10 10 05

10 10 08

Machos e moldes de fundição vazados, não abrangidos em 10 10 07

10 10 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 11 03

Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro

10 11 05

Partículas e poeiras

10 11 10

Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) não abrangidos em 10 11 09

10 11 12

Resíduos de vidro não abrangidos em 10 11 11

10 11 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 12 01

Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico)

10 12 03

Partículas e poeiras

10 12 06

Moldes fora de uso

10 12 08

Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos e telhas e produtos de construção
(após processo térmico)

10 12 12

Outros resíduos da vitrificação não abrangidos em 10 12 11

10 12 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

10 13 01

Resíduos da preparação da mistura antes do processo térmico

10 13 04

Resíduos da calcinação e hidratação da cal

10 13 06

Partículas e poeiras (excepto 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 14

Resíduos de betão e de lamas de betão

10 13 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

11 02 06

Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre não abrangidos em 11 02 05

11 02 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

11 05 01

Escórias de zinco

11 05 02

Cinzas de zinco

12 01 01

Aparas e limalhas de metais ferrosos

12 01 02

Poeiras e partículas de metais ferrosos

12 01 03

Aparas e limalhas de metais não ferrosos

12 01 04

Poeiras e partículas de metais não ferrosos

12 01 05

Aparas de matérias plásticas

12 01 13

Resíduos de soldadura

12 01 17

Resíduos de materiais de granalhagem não abrangidos em 12 01 16

12 01 21

Mós e materiais de rectificação usados, não abrangidos em 12 01 20

12 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados
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Designação de acordo com a Decisão (2014/955/EU)
Código LER

Descrição

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

15 01 02

Embalagens de plástico

15 01 03

Embalagens de madeira

15 01 04

Embalagens de metal

15 01 05

Embalagens compósitas

15 01 06

Misturas de embalagens

15 01 07

Embalagens de vidro

15 01 09

Embalagens têxteis

15 02 03

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção não abrangidos
em 15 02 02

16 01 03

Pneus usados

16 01 06

Veículos em fim de vida que não contenham líquidos ou outros componentes perigosos

16 01 12

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11

16 01 15

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14

16 01 16

Depósitos para gás liquefeito

16 01 17

Metais ferrosos

16 01 18

Metais não ferrosos

16 01 19

Plástico

16 01 20

Vidro

16 01 22

Componentes não anteriormente específicados

16 01 99

Outros resíduos não anteriormente específicados

16 02 14

Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16

Componentes retirados de equipamentos fora de uso, não abrangidos em 16 02 15

16 03 04

Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03

16 03 06

Resíduos orgânicos

16 06 04

Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03)

16 06 05

Outras pilhas e acumuladores

16 07 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

16 08 01

Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio, ródio, paládio, irídio ou platina (excepto 16
08 07)

16 08 03

Catalisadores usados metais de transição ou compostos de metais de transição não
especificados de outra forma

16 11 02

Revestimentos de fornos e refractários à base de carbono não abrangidos em 16 11 01

16 11 04

Outros revestimentos de fornos e refractários não abrangidos em 16 11 03

16 11 06

Revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos não metalúrgicos não
metalúrgicos não abrangidos em 16 11 05

17 01 01

Betão

17 01 02

Tijolo

17 01 03

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

17 01 07

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06

17 02 01

Madeira

17 02 02

Vidro

17 02 03

Plástico
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Designação de acordo com a Decisão (2014/955/EU)
Código LER

Descrição

17 03 02

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01

17 04 01

Cobre, bronze e latão

17 04 02

Alumínio

17 04 03

Chumbo

17 04 04

Zinco

17 04 05

Ferro e aço

17 04 06

Estanho

17 04 07

Mistura de metais

17 04 11

Cabos não abrangidos em 17 04 10

17 05 04

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03

17 05 08

Balastros e linhas de caminho de ferro não abrangidos e 17 05 07

17 06 04

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

17 08 02

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01

17 09 04

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03

19 01 02

Materiais ferrosos removidos das cinzas

19 01 12

Cinzas e escórias, não abrangidas em 19 01 11

19 01 19

Areias de leitos fluidizados

19 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

19 02 03

Misturas de resíduos contendo apenas resíduos não perigosos

19 02 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

19 03 05

Resíduos estabilizados não abrangidos em 19 03 04

19 03 07

Resíduos solidificados não abrangidos em 19 03 06

19 04 01

Resíduos vitrificados

19 10 01

Resíduos de ferro ou aço

19 10 02

Resíduos não ferrosos

19 10 04

Fracções leves e poeiras não abrangidas em 19 10 03

19 10 06

Outras fracções não abrangidas em 19 10 05

19 12 01

Papel e cartão

19 12 02

Metais ferrosos

19 12 03

Metais não ferrosos

19 12 04

Plástico e borracha

19 12 05

Vidro

19 12 07

Madeira não abrangida em 19 12 06

19 12 08

Têxteis

19 12 09

Substâncias minerais (por exemplo, areia, rochas)

19 12 10

Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)

19 12 12

Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos não
abrangidos em 19 12 11

19 13 02

Resíduos sólidos da descontaminação de solos não abrangidos em 19 13 01

20 01 01

Papel e cartão

20 01 02

Vidro
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Designação de acordo com a Decisão (2014/955/EU)
Código LER

Descrição

20 01 34

Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33

20 01 36

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01
35

20 01 38

Madeira não abrangida em 20 01 37

20 01 39

Plásticos

20 01 40

Metais

20 01 99

Outros resíduos não anteriormente especificados

20 02 02

Terras e pedras

20 02 03

Outros resíduos não biodegradáveis

20 03 07

Monstros

20 03 99

Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados
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ANEXO IV – Listagem dos resíduos perigosos a recepcionar para tratar na
instalação
Designação de acordo com a Decisão (2014/955/EU)
Código LER

Descrição

16 01 04*

Veículos em fim de vida

16 01 07*

Filtros de Óleo

16 02 11*

Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC

16 02 13*

Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos não abrangidos de 16 02 09 a 16
02 12

16 02 15*

Componentes perigosos retirados de equipamentos fora de uso

16 06 01*

Acomuladores de chumbo

16 08 02*

Catalisadores usados metais de transição ou compostos de metais de transição perigosos

20 01 21*

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio

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
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ANEXO V – Licenças de Utilização de Recursos Hídricos
Anexo V.1: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Águas
Subterrâneas 2012.001219.000.T.A.CA.SUB
Anexo

V.2:

Autorização

de

Utilização

dos

Recursos

Hídricos

nº
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Processo n.º: 450.10.04.01.014663.2017.RH5A
Utilização n.º: L011285.2017.RH5A
Início: 2017/08/08
Validade: 2020/08/07

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00001095

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

503481670

Nome/Denominação Social*

Batistas - Reciclagem de Sucatas, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Quinta de S. Julião e Nabais - Casal Pinheiro

Localidade*

Carregado

Código Postal

2580-507

Concelho*

Azambuja

Telefones

263850270

Fax

263850279

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

Bacia de retenção (2300 m3); bacia de encaixe de cheia (5473 m3), separador de
hidrocarbonetos (21,6 m3/h); aspirador de superfície (adição de produto químico que
promova maior sedimentação)

Nível de tratamento implementado

Primário

Caudal Máximo descarga

137.00 m3/dia

Caudal de ponta

21.0 m3/h

Nut III – Concelho – Freguesia

Lezíria do Tejo / Azambuja / Vila Nova da Rainha

Longitude

-8.949030

Latitude

39.034700

Ano de arranque

2000

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Pluviais contaminadas

Características do Afluente Bruto
Volume máximo mensal

4183.333333333333 (m3)

CBO5

(mg/L O2)

CQO

(mg/L O2)

N

(mg/L N)

P

(mg/L P)

Designação da rejeição

Bacia de retenção (2300 m3); bacia de encaixe (5473 m3); separador de
hidrocarbonetos (21,6 m3/h); aspirador de superficie (adição de produto químico que
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promova maior sedimentação)
Meio Recetor

Ribeira/ribeiro

Margem

Plano de água

Denominação do meio recetor

Ribeira de Nabais

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Nut III – Concelho – Freguesia

Lezíria do Tejo / Azambuja / Vila Nova da Rainha

Longitude

-8.94864

Latitude

39.03481

Região Hidrográfica

Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

Tejo

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público
hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido na cláusula 4ª, não
seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será aplicada tendo por base as características do efluente
bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR e incluídas no anexo à presente licença.
6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
11ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
16ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
17ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

2/7 L011285.2017.RH5A

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à Entidade Licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
3ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
4ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
5ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos
e tem de ser efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de
erosão no local, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a
correção da situação a ocorrer.
6ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
7ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
8ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou
preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
9ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.
10ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
11ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
12ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
13ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados
obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
14ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das entidades competentes, conforme o modelo apresentado em Anexo.
15ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
recetor ou outras restrições de utilização local que o justifiquem.
16ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 8.750€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos >
2ª A presente licença é relativa à descarga das águas pluviais contaminadas provenientes de uma unidade de reciclagem de sucata e
produtos metálicos.
3ª Atendendo ao facto da unidade se localizar na zona de proteção alargada de uma captação de água subterrânea para
abastecimento público e, de forma a minimizar a produção de águas pluviais contaminadas, a licença deverá ser condicionada, à
cobertura de todas as áreas onde se realiza o processamento de resíduos e de materiais contaminados, bem como das destinadas
ao armazenamento de resíduos e de materiais contaminados perigosos ou passíveis de alteração.
4ª Os relatórios de autocontrolo devem incluir os boletins de análise e de colheita, e deve ser apresentada a identificação de quaisquer
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alterações nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, condições meteorológicas extremas, ou outras
situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser
apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Parâmetro

VLE

Legislação aplicável

pH (Escala de Sörensen)

6-9

(a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

120

(b)

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)

20

(b)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

(a)

Hidrocarbonetos totais (mg/L)

5

(b)

Ferro total (mg/L Fe)

2

(a)

Crómio total (mg/L Cr)

1

(b)

Cobre total (mg/L Cu)

1

(b)

Chumbo total (mg/L Pb)

1

(b)

Zinco (mg/L Zn)

1

(b)

Detergentes (sulfato de lauril e sódio) (mg/L)

2

(a)

Níquel total (mg/L Ni)

1

(b)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) BREF WT (agosto de 2006)
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade trimestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Caixa de visita à saída do sistema de tratamento e a montante da descarga no meio hídrico. Medidor de caudal instalado a jusante do
sistema de tratamento (em alternativa à medição e registo dos caudais rejeitados poderá ser apresentada estimativa fundamentada com
base na área impermeabilizada e pluviosidade média da zona).
Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem
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Saída

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

Trimestral

Pontual

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Trimestral

Pontual

Saída

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

Trimestral

Pontual

Saída

Níquel total (mg/L Ni)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Zinco (mg/L Zn)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Hidrocarbonetos totais
(mg/L)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Chumbo total (mg/L Pb)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Cobre total (mg/L Cu)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Crómio total (mg/L Cr)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Ferro total (mg/L Fe)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Detergentes (sulfato de
lauril e sódio) (mg/L)

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

Trimestral

Pontual

Saída

Azoto total (mg/L N)

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

Semestral

Pontual

Saída

Fósforo total (mg/L P)

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

Semestral

Pontual

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

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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