Licença Ambiental
LA n.º 689/0.0/2017
Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais (REI) aplicável à
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é concedida a Licença
Ambiental ao operador

SUCATAS PINTO – ANTERO AUGUSTO PEREIRA PACHECO, S.A.
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 504 793 411, para a
instalação

SUCATAS PINTO – ANTERO AUGUSTO PEREIRA PACHECO, S.A.
sita na Rua Fonte Bolida, 68/78, freguesia da Rebordosa, concelho de Paredes, para o
exercício da atividade de

Tratamento de Resíduos metálicos ou fragmentados, incluindo veículos
em fim de vida útil e seus componentes
incluída nas categorias 5.3 alínea b) ponto 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 as CAERev.3 n.º 38321, 38322, 38311, 38312 de acordo
com as condições fixadas no presente documento.
A presente licença é válida até 19 de outubro de 2025.
Amadora, 19 de outubro de 2017.

O Presidente
da Agência Portuguesa do Ambiente,
NUNO SANCHEZ
LACASTA

Assinado de forma digital por
NUNO SANCHEZ LACASTA
Dados: 2017.10.18 17:10:21
+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-Norte) - 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 atividades desenvolvidas na instalação.

1.1.

Identificação e Localização da Instalação

1.1.1.

Identificação da Instalação
Quadro 1 – Dados de identificação

Operador

Sucatas Pinto – Antero Augusto Pereira Pacheco, S.A.

Instalação

Sucatas Pinto – Antero Augusto Pereira Pacheco, S.A.

NIPC

504 793 411

Morada

Rua Fonte Bolida, 68/78
Rebordosa, Paredes
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Localização da Instalação
Quadro 2 – Características e localização geográfica
Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m) 1

M: 175 010; P: 471 615

Tipo de localização da instalação

Zona Industrial

Área total

19 590

Área coberta

2 670

Área impermeabilizada (não coberta)

10 120

Área da instalação (m2)

1.2.

Atividades desenvolvidas na instalação
Quadro 3 – Atividade PCIP desenvolvida na instalação

Atividade
Económica

CAERev. 3

Designação CAERev. 3

Categoria PCIP

Capacidade Instalada

Principal

38321

Valorização de resíduos
metálicos

5.3 b) iv)

240 ton/dia

1.3.

Articulação com outros regimes jurídicos
Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação
Regime jurídico

Identificação do documento

Observações

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro,
que estabelece o regime geral da gestão de
resíduos, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho

Alvará de Licença para a
Operação de Gestão de
Resíduos (OGR)

Autoridade competente
CCDRN

Captação AC1 - TURH n.º
220/2008, de 29.01.2008
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
na sua atual redação

Captação AC2 – TURH n.º
565/DSL/2007

Autoridade competente
ARH - Norte

Descarga ES1 - TURH n.º
L010519.2017.RH3
Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei nº 6/2011 de 10 de
janeiro

Formulário PRTR

Autoridade competente - APA
Categoria: 5c do Anexo I

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
Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 1:25000, no sistema de projecção
Transverse Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Fictício.
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Validade

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 8 anos exceto se ocorrerem, durante o seu
prazo de vigência, as situações previstas no art.º 22.º do Diploma REI, que motivem a sua
caducidade.
O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da
atual LA, seguindo os procedimentos legalmente previstos no artigo 21.º do Diploma REI, em
conjugação com o previsto nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio
(Diploma LUA), ou outra legislação em vigor à data.

2.

CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE EXPLORAÇÃO

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.

2.1.

Gestão de Recursos

2.1.1.

Matérias-Primas/ Resíduos

A instalação deverá cumprir as condições estabelecidas no Alvará de Licença para a realização
de Operações de Gestão de Resíduos.
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, que estabelece o
regime de Prevenção de Acidentes Graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação
das suas consequências para o homem 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.

2.1.2.

Águas de abastecimento

A água consumida na instalação é proveniente da rede pública de abastecimento e de duas
captações (AC1 e AC2).
A água proveniente da rede pública é utilizada para consumo humano. A água proveniente das
captações AC1 e AC2 é utilizada para rega e para as lavagens da instalação.
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

AC2

Furo

Coordenadas
(m)
M: 174 950
P: 471 675
M: 175 114
P: 471 766

Utilizações

Contrato /protocolo

Rega

TURH n. 220/2008, de
29.01.2008

Rega e lavagens

TURH n.º 565/DSL/2007,válido
até 07/11/2017
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Energia Consumida

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

Consumo anual

Capacidade de
armazenamento

Licenciamento de
depósitos

Destino/Utilização

Energia elétrica

429 000 kWh

-

-

Todas as infraestruturas da
instalação

Gasóleo

160 000 L

10 000 L

Licença de
exploração n.º 2/11,
válida até 2031.

Abastecimento próprio das
viaturas da empresa

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

2.2.

Emissões

O operador deverá efetuar 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.
O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado
nesta licença e especificações constantes nos pontos seguintes.
Todas as colheitas de amostras e as análises referentes ao controlo das emissões devem ser
efetuadas, preferencialmente, por laboratórios acreditados.
O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem
e de monitorização.
O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a
monitorização reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos
programas de calibração e de manutenção.
O operador deverá dar cumprimento acessório a outras disposições legais e regulamentares
ambientais que lhe possam ser aplicáveis.

2.2.1.

Emissões para o ar

2.2.1.1.

Pontos de Emissão

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

Linha/processo contribuintes

Regime de
emissão

Altura total

FF1

Sistema de ventilação e filtragem das poeiras e partículas do
processo de fragmentação

Esporádico

10,1

FF2

Sistema de ventilação e filtragem das poeiras e partículas do
processo de fragmentação

Esporádico

10,1

(1)

(m) (1)

Altura da chaminé - corresponde à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo.
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Sistemas de Tratamento

Para o tratamento das emissões gasosas associadas às fontes pontuais encontra-se instalado
um sistema de redução de emissões de partículas para o ar através da retenção em ciclones,
aplicável à fragmentadora.

2.2.1.3.

Monitorização

O controlo das emissões de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais deverá ser
efetuado 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 e FF2
Parâmetro

VLE (1) (mg/Nm3)

Partículas totais em suspensão (PTS)

20 (2)

Metais I (4)

0,2 (3)

Metais II

(5)

1

Metais III (6)

(3)

Frequência de monitorização

Duas vezes em cada ano civil, com um intervalo
mínimo de 2 meses entre as medições (7)

5 (3)

(1)

Teor de oxigénio efetivamente medido.

(2)

VLE definido com base nos VEA estabelecidos no BREF WT.

(3)

VLE definido no Anexo da Portaria n.º 675/2009 de 23 de Junho.

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

Nas situações em que, após um período mínimo de 12 meses, as emissões de poluentes evidenciem o
cumprimento das disposições do n.º 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a respetiva
frequência de monitorização poderá ser alterada para uma vez, de três em três anos, desde que a instalação
mantenha inalteradas as suas condições de funcionamento.

A amostragem deve ser representativa das condições de funcionamento normal da instalação e
deverá ser efetuada, sempre que possível, à carga máxima, com indicação no relatório de
caracterização do nível de atividade no período em causa, de acordo com o definido no Anexo
II desta licença.
A monitorização deve ser realizada nas condições de funcionamento normal da instalação e
representativa dessas condições. A comunicação dos resultados da monitorização deve ser
efetuada à CCDR, até a um máximo de 60 dias após a sua realização, e conter toda a
informação constante do Anexo II desta LA.

2.2.1.4.

Emissões Difusas

Ocorrem na instalação emissões difusas para o ar, decorrentes do normal funcionamento da
instalação ou de situações esporádicas.
Assim, deverá o operador 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;
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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;



Na medida do possível, armazenar 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:
1. Águas residuais do tipo doméstico, resultantes das instalações sanitárias, balneários e
refeitório;
2. Águas residuais resultantes das águas pluviais potencialmente contaminadas,
provenientes dos pavimentos exteriores.

2.2.2.1.

Sistemas de Tratamento

As águas residuais domésticas produzidas na instalação são encaminhadas para uma fossa
sética com poço absorvente e rejeitadas por infiltração no solo através do ponto de descarga
ES1.
As águas residuais indicadas no supra ponto 2. são encaminhadas para as linhas de
tratamento LT2 e LT3. Cada linha é constituída por um separador de hidrocarbonetos com
capacidade de tratamento até 50 litros/segundo. Após tratamento as águas residuais são
descarregadas no coletor de águas pluviais da Câmara Municipal de Paredes (ED1 e ED2).
Qualquer alteração nas redes de drenagem das águas residuais ou pluviais deverá ser
comunicada à APA.
Realça-se que, o operador não se encontra autorizado a utilizar outro meio para a descarga
das águas residuais.
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Pontos de Emissão

Os pontos de emissão de águas residuais encontram-se identificados no Quadro 9.
Quadro 9 – Pontos de descarga de águas residuais
Coordenadas
Ponto de Emissão

ES1

ED1

ED2

2.2.2.3.

Tipo

Origem

Meio recetor

471 650

Doméstica

Doméstica

Solo

471 615

Industrial – pluvial
potencialmente
contaminada

Águas de lavagem e
águas pluviais
provenientes das zonas
impermeabilizadas

Descarga em coletor
municipal (Câmara
municipal de Paredes)

471 729

Industrial – pluvial
potencialmente
contaminada

Águas de lavagem e
águas pluviais
provenientes das zonas
impermeabilizadas

Descarga em coletor
municipal (Câmara
municipal de Paredes)

M (m)

P (m)

174 981

174 987

174 985

Monitorização

O autocontrolo no ponto de descarga ES1 deve ser realizado de acordo com as condições
estabelecidas no Título de Utilização de Recursos Hídricos n.º L010519.2017.RH3, de
28.07.2017.
O autocontrolo dos efluentes associados aos pontos de descarga ED1 e ED2 deve ser realizado
em cumprimento com o estipulado na Autorização de Descarga de Águas Residuais em coletor
emitida pela Câmara Municipal de Paredes, ou outra entidade gestora que a venha a substituir,
nomeadamente em termos de parâmetros a monitorizar, respetivos valores de emissão e
periodicidade de monitorização.
Especificamente no que que respeita aos pontos de descarga ED1 e ED2, e para os parâmetros
carência química de oxigénio (CQO), carência biológica de oxigénio (CBO), metais pesados
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) e metais pesados altamente tóxicos (As, Hg, Cd, Cr (IV)) deverá o
operador, simultaneamente, assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no âmbito
PCIP para a instalação, mediante a verificação dos valores de emissão associados (VEA) à
utilização de Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), preconizados no BREF WT. Desta forma
deverá ser adicionalmente apresentada em sede de RAA determinação, por cálculo, dos
valores de carga final poluente da instalação no meio, tomando em consideração os valores
monitorizados na instalação, assim como a eficiência de tratamento da ETAR a jusante para
esses parâmetros (ver ponto 6.3 da LA).
Caso ocorra uma situação de emergência, deverão ser implementados os procedimentos
especificados no ponto 5. Gestão de Informação/Registos, Documentação e Formação, da
presente licença.

2.2.3.

Ruído

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade da instalação deve ser efetuada tendo em
atenção a necessidade de controlar o ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de
exposição máxima e de incomodidade, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído
(RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de
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Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de
agosto.
Regra geral, as medições de ruído deverão ser repetidas sempre que sejam registadas
reclamações relativas a ruído ou caso ocorram alterações na instalação ou na sua envolvente,
que possam ter implicações ao nível do ruído, de forma a verificar o cumprimento do critério de
exposição máxima (valores limite de exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com
o previsto nos artigos 11.º e 13.º do RGR. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão
ser integrados no RAA.
No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas
no n.º 2 do artigo 13.º do RGR, e 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 caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de
incomodidade e de exposição máxima.
Caso se verifique impossibilidade de cessar o funcionamento da instalação para a medição dos
níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com disposto no n.º 6 do artigo
13.º, do RGR.
No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-Lei n.º
221/2006, de 8 de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões
sonoras de equipamento para utilização no exterior.
As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir
os procedimentos constantes no Anexo I do RGR e no “Guia Prático para Medições de Ruído
Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”,
emitido pela APA em outubro de 2011 (disponível em www.apambiente.pt ), bem como as
diretrizes do IPAC – Instituto Português de Acreditação, I.P., que fazem parte do documento
“Requisitos Específicos de Acreditação – Laboratórios de Ensaios de Acústica e Vibrações”,
OEC013, de 2014.05.08 (disponível em www.ipac.pt).

2.3.

Controlo dos resíduos rececionados e produzidos na instalação

2.3.1.

Controlo dos resíduos rececionados e produzidos na instalação

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, 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 autossuficiência a nível nacional.
Para controlo dos resíduos rececionados na instalação, o operador deverá cumprir com as
condições estabelecidas no alvará de licença da operação de deposição de resíduos ou noutra
(s) licença (s) a que esteja obrigado.
O operador deverá, para o controlo dos resíduos gerados na instalação, efetuar o registo dos
quantitativos, descrição e códigos da Lista Europeia de Resíduos – publicada pela Decisão
2014/955/EU (LER), no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), e efetuar
o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas integrados de registo dos resíduos (MIRR)
produzidos e eliminados na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se
reportam os dados.
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Armazenamento temporário

O armazenamento temporário dos resíduos rececionados e produzidos na instalação e que
aguardam encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado 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 deteção de derrames ou fugas.
Adicionalmente, os resíduos rececionados e produzidos deverão ser armazenados tendo em
consideração a respetiva 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 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
respetiva classe de perigosidade associada.

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.
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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.

3.

MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR

A atividade da instalação 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-delinha, 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:


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.

Os documentos referidos neste ponto
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.

estão

disponíveis

para

consulta

em

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

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

Descrição de acordo com o BREF

Gestão Ambiental

BREF WT

1

Adesão e implementação de Sistema de Gestão Ambiental. (em
implementação)

2

Assegurar a disponibilização de informação detalhada sobre as
atividades desenvolvidas.

3

Dispor e assegurar boas práticas de gestão.

4

Manter uma relação próxima com os produtores/detentores de
resíduos

5

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

Implementar procedimentos de pré-aceitação de resíduos

8

Implementar procedimentos de aceitação de resíduos
Saída de resíduos

12

Dispor de um sistema de registo que permita assegurar o
"seguimento" dos resíduos ao longo do processo de tratamento.

13

Dispor e aplicar procedimentos orientados para a mistura de
resíduos.

15

Dispor de mecanismos (p.e. planos de monitorização e gestão
baseada em indicadores) que permitam melhorar a eficiência do
processo de tratamento

16

Plano de gestão de acidentes

17

Dispor e utilizar mecanismos de registo de incidentes/acidentes

18

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

20

21

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
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MTD
Documento de
Referencia

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

Descrição de acordo com o BREF

Armazenamento e Manuseamento

24

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

25

Manter separadas as áreas de decantação e armazenamento de
líquidos utilizando materiais impermeáveis e resistentes aos
líquidos em questão

26

Aplicar técnicas claras na identificação de tanques e tubagens

27

Aplicar medidas que minimizem os problemas decorrentes do
armazenamento/acumulação de resíduos

28

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

29

Assegurar que a mistura de resíduos embalados só é efetuada por
pessoal com formação adequada e sob supervisão e instruções
claras
Tratamento de Emissões Atmosféricas

35

Para minimizar as emissões gasosas, restringir o uso de
contentores abertos, depósitos e outros meios de armazenamento

41

Reduzir as emissões atmosféricas, através de combinações de
medidas preventivas e/ou corretivas, para os níveis de COV´s (720 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

42

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

43

Aplicar procedimentos que assegurem que as especificações do
efluente sejam adequadas aos sistemas de tratamento existentes
ou normas de descarga aplicáveis

44

Evitar o by-pass do efluente aos sistemas de tratamento

52

Após a aplicação da MTD 42, selecionar o método de tratamento
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MTD
Documento de
Referencia

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

Descrição de acordo com o BREF
mais adequado a cada tipo de água residual e aplicá-lo

53

Implementar medidas que aumentem a eficácia dos métodos de
controlo e tratamento aplicados (p.e. através da otimização da
precipitação dos metais)

54

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

55

Apenas proceder à descarga de efluente tratado após a conclusão
de todas as medidas de tratamento, armazenamento e inspeção
final

56

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

59

Reutilizar barris sempre que os mesmos estejam em boas
condições; noutros casos, deverão ser enviados para tratamento
apropriado

60

Manter um inventário dos resíduos existentes através de registos
de quantidades entradas e quantidades processadas
Contaminação dos Solos

BREF ENE

BREF ROM

62

Providenciar e manter superfícies impermeabilizadas nas áreas
operacionais, incluindo a aplicação de medidas destinadas a
prevenir ou limpar rapidamente quaisquer fugas ou derrames, e
assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem que
lhes estejam associados

63

Utilizar bases impermeáveis e drenagem interna das instalações

64

Reduzir a ocupação de solo e minimizar o uso de tubagens e
condutas subterrâneas

1

Implementar e aderir a um sistema de gestão de eficiência
energética

1

Monitorização de emissões (gasosa e águas residuais)

2

Recolha das amostras efetuada por operador
responsável/qualificado

3

Utilização de laboratórios fidedignos
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MTD
Documento de
Referencia

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

Descrição de acordo com o BREF

4

Utilização de métodos de amostragem corretos

5

Utilização de instrumentos certificados

6

Utilização de métodos adequados para determinação de cada um
dos parâmetros

7

Disponibilização da informação de forma rigorosa e objetiva

8

A informação é devidamente comunicada

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.
Na medida em que, não se encontra evidenciada a implementação da totalidade das MTD
incluídas nos BREF, adequadas à instalação, deverá o operador incluir no Plano de
Desempenho Ambiental (PDA) um cronograma com a programação para a sua adoção, e que
contenha a identificação detalhada das MTD implementadas, bem como a calendarização
prevista para adoção das restantes MTD estabelecidas nos BREF.

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 e a APA, IP no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via disponível
que se mostre eficiente;
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 que obrigam notificação
1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição
2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas
de controlo dos sistemas de redução da poluição
3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção
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4 – Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação
5 - 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)
6 - 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 12.
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
1 - Data e a hora da ocorrência;
2 – Análise dos factos e das causas que deram origem à ocorrência;
3 - Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à ocorrência;
4 - Eventuais reclamações devidas à ocorrência;
5 - Plano de ações para correção a curto prazo da situação;
6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar.

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.
Quadro 13 – Procedimentos a adotar pelo operador
1.

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

2.

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

3.

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 atualizações. O operador
deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas
estejam relacionadas com esta licença

4.

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade,
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.
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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 ações 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 atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na
instalação por um período não inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para inspeção
sempre que necessário.

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://eurlex.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.

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. 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;
2. Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas não aplicáveis à instalação, deverá o
operador apresentar a fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente
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as especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrar alternativas
ambientalmente equivalentes.
3. Indicação das medidas adotadas para a minimização das emissões para o ar com
origem nas fontes de emissões difusas.
O PDA incluirá a calendarização das ações a que se propõe, para um período máximo de três
anos 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 deverá elaborar o Relatório Ambiental Anual (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 ser enviado à APA em formato digital (em CD ou através do e-mail
ippc@apambiente.pt), deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de
abril do ano seguinte a que se reportam os dados.
O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 15.
Quadro 15 – Estrutura do RAA.
Âmbito
Ponto de situação relativamente às condições de operação
Ponto de situação relativamente à gestão de recursos e utilidades (água, energia e matérias-primas)
Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e monitorização das emissões (ar, água,
resíduos, ruído, etc.)
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 das monitorizações efetuadas
Síntese das emergências verificadas, e subsequentes ações corretivas implementadas
Síntese de reclamações apresentadas
Ponto de situação relativamente à execução das metas do PDA previstas para esse ano.

Sempre que possível os dados deverão ser apresentados na forma de quadros e tabelas, não
sendo necessário enviar cópias de relatórios de ensaio e monitorizações que tenham sido ou
venham a ser enviados a outros serviços do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território
(MAOT) (nomeadamente relatórios de monitorização em contínuo ou outros). No entanto, caso
o operador opte por enviar esses dados, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao
RAA, devidamente organizado.
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Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA abaixo indicadas, o RAA deverá
incluir a seguinte informação:

Condições Gerais (Ver Ponto 1 desta LA)
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.

Matérias-Primas/ Resíduos (ver Ponto 2.1.1. 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;



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 (ver Ponto 2.1.2. desta LA)
Relatório síntese contendo:


Consumo mensal total de água proveniente da rede pública e das captações (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 m 3 de água consumida/tonelada de resíduos
sujeitos a tratamento), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Energia Consumida (ver Ponto 2.1.3. desta LA)
No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese compreendendo:


Consumo médio mensal de energia elétrica (em Kwh) e consumo específico (em Kwh
de energia consumida por tonelada de resíduos tratados);
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Consumo médio mensal de gasóleo (em litros) e consumo específico (em litros de
gasóleo consumido por tonelada de resíduos tratados).

Emissões para o ar (Ver Ponto 2.2.1. desta LA)
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;



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 (Ver Ponto 2.2.2. desta LA)
Relatório síntese das emissões para a água, contendo as seguintes informações:


Relatórios síntese da qualidade das águas descarregadas nos pontos ES1, ED1 e ED2,
dos volumes mensais de efluente descarregado, e das leituras dos medidores de
caudal associados à descarga, caso aplicável.

Especificamente no que que respeita aos pontos de descarga ED1 e ED2, e para os parâmetros
carência química de oxigénio (CQO), carência biológica de oxigénio (CBO), metais pesados
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) e metais pesados altamente tóxicos (As, Hg, Cd, Cr (IV)) deverá o
operador, simultaneamente, assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no âmbito
PCIP para a instalação, mediante a verificação dos valores de emissão associados (VEA) à
utilização de Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), preconizados no BREF WT. Desta forma
deverá ser adicionalmente apresentada em sede de RAA determinação, por cálculo, dos
valores de carga final poluente da instalação no meio, tomando em consideração os valores
monitorizados na instalação, assim como a eficiência de tratamento da ETAR a jusante para
esses parâmetros.
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Ruído (ver Ponto 2.2.3. desta LA)
Relatórios síntese compreendendo os resultados das monitorizações efetuadas ao 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 (ver Ponto 2.3. desta LA)
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;



Totalidade dos registos de resíduos, incluindo cargas recusadas.

MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (ver Ponto 3. desta LA)
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 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
desta LA)
Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA.

7. ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESATIVAÇÃO DEFINITIVA
Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação, ou de partes desta, a apresentar
à APA, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de
desativação definitiva parcial ou total da instalação, 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 desativado. Este plano deverá ser apresentado com a
brevidade que seja possível tendo em consideração o planeamento da gestão que o operador
prevê para a sua instalação.
A paragem de laboração da instalação, ou de partes desta, deve ser efetuada 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.
Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras
ações integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de
desativação.
O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 16.
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Quadro 16 – Itens a incluir no Plano de Desativação.
Âmbito do plano
Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem um impacte
mínimo no ambiente
Programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação
Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA um relatório de conclusão do
plano, para aprovação.
No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos
isolados e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a
realizar deverão ser incluídos no RAA correspondente.
Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, deverá ser
também apresentada evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à
minimização dos potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação isolada
de desativação ou desmantelamento em causa.

Abreviaturas
ARH

-

Administração de Região Hidrográfica

APA

-

Agência Portuguesa do Ambiente

BREF

-

Reference Document

CAE

-

Código das Atividades Económicas

CCDR

-

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

Página 23 de 29

LA n.º
689

Ren.
0

Subs.
0

EC

-

Entidade Coordenadora

ETAR

-

Estação de Tratamento de Águas Residuais

IGAMAOT

-

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do

Ano
2017

Ordenamento do Território
INCM

-

Imprensa Nacional da Casa da Moeda

IPAC

-

Instituto Português de Acreditação

JOC

-

Jornal Oficial das Comunidades

LA

-

Licença Ambiental

LER

-

Lista Europeia de Resíduos

MTD

-

Melhores Técnicas Disponíveis

NIPC

-

Número de Identificação de Pessoa Coletiva

PCIP

-

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PDA

-

Plano de Desempenho Ambiental

PRTR

-

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

RAA

-

Relatório Ambiental Anual

REEE

-

Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico

RGR

-

Regulamento Geral do Ruído

SGA

-

Sistema de Gestão Ambiental

SILIAMB

-

Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente

Tep

-

Tonelada equivalente de petróleo

VEA

-

Valores de Emissão Associados

VLE

-

Valor Limite de Emissão

VFV

-

Veículos em Fim de Vida

ANEXO I – Exploração da atividade
Os resíduos que chegam à instalação, após controlo e inspeção, são pesado em báscula, e
descarregados em local previamente definido no interior ou exterior do edifício, em função do
tipo e natureza dos mesmos. De um modo geral, após a descarga, é feita uma triagem desses
resíduos de forma a separá-los por tipos e dimensão, podendo também alguns sofrer
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operações de corte e/ou prensagem. Outros resíduos sofrem unicamente armazenagem
temporária dentro do estabelecimento.
No respeitante aos resíduos metálicos, incluindo VFV, alguns são sujeitos a operações de corte
e enfardamento, sendo que os ferrosos sofrerão ainda fragmentação com recuperação de
fração não ferrosa numa linha própria de fragmentação e classificação de metais.
No caso das baterias e outros acumuladores, após chegarem ao estabelecimento, são
armazenadas dentro de contentores estanques de acordo com os requisitos estipulados no
Decreto-Lei 6/2009 de 6 de Janeiro.
Relativamente aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE´s), para o caso dos
que contenham materiais ou constituintes considerados perigosos, são sujeitos unicamente a
armazenamento temporário dentro de edifício. O espaço de armazenamento destes resíduos
está dotado de caixa de retenção estanque. Os REEE´s que não contenham materiais ou
componentes perigosos poderão ainda sofrer operações de triagem e desmantelamento
manual, com separação dos seus constituintes, tendo em vista as suas valorizações futuras.
Para o caso dos REEE, o operador deverá cumprir com os requisitos estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de
REEE.

Linha de fragmentação de resíduos metálicos
A linha de fragmentação tem uma capacidade instalada de 240 ton/dia, e destina-se a
fragmentar a sucata metálica e a promover a separação dos materiais ferrosos dos materiais
não ferrosos e dos materiais não metálicos “pesados” (areias, terras) e “leves” (fluff).
Neste processo, a sucata metálica (VFV despoluídos e outras sucatas) recebida do exterior ou
preparada no próprio estabelecimento, é armazenada numa área exterior, a granel ou em
fardos, localizada a montante da fragmentadora.
Esta sucata é manuseada por gruas móveis de grifos, que a coloca na tolva de alimentação da
linha de fragmentação.
A fragmentadora é acionada por um motor elétrico e equipada com um cilindro com 2,6 m de
comprimento que funciona a uma velocidade de 600 rpm. Esta fragmentadora dispõe de um
moinho de 16 martelos de grande potência, que produzem a fragmentação de chapas de aço e
de outros resíduos metálicos.
Os fragmentos daí resultantes, ao atingirem a dimensão de 200 mm, passam num crivo
mecânico, caindo numa mesa vibratória. Um tambor magnético separa os fragmentos ferrosos
e gera uma mistura residual rica em fragmentos de metais não ferrosos que é retirada através
de um transportador lateral.
Através de um sistema de despoeiramento que atua sobre a cabeça do fragmentador, a
montante do tambor magnético, promove-se a remoção da fração leve constituída por
plásticos, espumas, têxteis, borrachas e poeiras. Esta fração, chamada fluff, é retirada da linha
através de um outro tapete transportador que a coloca em local específico, sobre o pavimento,
para armazenamento temporário.
Os fragmentos ferrosos (Ø <200 mm) são conduzidos ao transportador de saída, do tipo
giratório, que os descarrega também em local específico, sobre o pavimento, para
armazenamento temporário.
Existe ainda um crivo rotativo (trommel) destinado à separação granulométrica dos não
ferrosos em 3 frações (<12 mm, < 40 mm e < 120 mm) , por correntes Foucault, onde se obtém
alumínio, latão, cobre, chumbo, zinco e outros metais não ferrosos. Os separadores de 40 e
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120 mm estão ainda ligados ao à máquina ISS, que faz uma separação, por indução, do aço
inox e cablagens.
A fração de granulometria mais fina (terras) não é passível de valorização.
Os produtos resultantes deste processo de fragmentação são basicamente os seguintes:
i.

o ferro fragmentado, calibrado a menos de 200 mm, que será a maior percentagem do
produto da fragmentação e que se destina, essencialmente, ao abastecimento dos
fornos da siderurgia.

ii.

Os metais não ferrosos fragmentados, que representam cerca de 2% do produto da
fragmentação, constituídos por uma mistura de alumínio, cobre, zinco, chumbo e outros
metais não ferrosos.

iii.

Rejeitados pesados (terras, areias) cerca de 7%, que serão encaminhados para aterro,
e rejeitados leves-fluff não aproveitáveis (plásticos-rígidos e espuma, tecidos,
borrachas, etc.), cerca de 8%, que irão para aterro ou parte, valorizados
energeticamente em cimenteiras.

Armazenamento temporário de resíduos perigosos
O operador procede ao armazenamento temporário de resíduos perigosos na instalação, com
uma capacidade instalada máxima de 46 toneladas de resíduos.
No caso da armazenagem de VFV contaminados a Sucatas Pinto possui uma capacidade de
armazenagem de 15 toneladas, com uma área disponibilizada para o efeito de 125 m 2.
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Fluxograma do processo
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das
emissões para o ar (1)
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 (atividade/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) Objetivo dos ensaios;
h) Normas utilizadas
consequências;

nas

determinações

e

indicação

dos

desvios,

justificação

e

i)

Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo 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 - efetivo 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;
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 respetivo fator 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.

(1)

Definido tomando em consideração as disposições constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que
estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera.
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ANEXO III – Licenças de Utilização de Recursos Hídricos
Título de Utilização de Recursos Hídricos n.º 220/2008, de 29.01.2008
Título de Utilização de Recursos Hídricos n.º 565/DSL/2007,válido até 07/11/2017
Título de Utilização de Recursos Hídricos n.º L010519.2017.RH3, de 28.07.2017
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Processo n.º: 450.10.04.01.010697.2017.RH3
Utilização n.º: L010519.2017.RH3
Início: 2017/07/28
Validade: 2022/07/27

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00005582

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

504793411

Nome/Denominação Social*

Sucatas Pinto Antero Augusto Pereira Pacheco, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua Fonte Bolida, 68/70

Localidade*

PAREDES

Código Postal

4585-423

Concelho*

Paredes

Telefones

224152519

Fax

224152521

Caracterização do(s) tratamento(s)
Tipo de tratamento

Fossa Séptica com Poço Absorvente

Nut III – Concelho – Freguesia

Tâmega / Paredes / Rebordosa

Longitude

-8.43147

Latitude

41.21355

Ano de arranque

2008

Número de habitantes equivalentes (h. eq.)

30

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Domésticas

Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição

Fossa Séptica - Rua Fonte Bolida

Meio Recetor

Solo

Nut III – Concelho – Freguesia

Tâmega / Paredes / Rebordosa

Longitude

-8.43147

Latitude

41.21355

Região Hidrográfica

RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica

12 :: Douro

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

1/4 L010519.2017.RH3

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais domésticas 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 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.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª 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.
6ª 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.
7ª 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.
8ª 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.
9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
10ª 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.
11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.
13ª 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.
14ª 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 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.
3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
4ª 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.
5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.
6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.
7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
8ª 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.
9ª 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.
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10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.
11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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