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Nº TUA TUA20181123000646 - EA

REQUERENTE
AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, 
EIM

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 504703129

ESTABELECIMENTO Unidade de Penafiel - Ambisousa (Aterro, Triagem)

CÓDIGO APA APA00075696

LOCALIZAÇÃO Serra da Boneca Rio Mau

CAE

38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos 
38321 - Valorização de resíduos metálicos 
38322 - Valorização de resíduos não metálicos

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

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao estabelecimento de gestão 
de resíduos licenciado, não habilitando o seu titular à exploração da(s) operação(ões) de gestão 
de resíduos alvo do presente pedido de alteração.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

OGR-Aterros PL202107130013
36

Decisão de aprovação de projeto de 
instalação, nos termos do artigo 71º 
do novo RGGR

- - - Sim Deferido 
condicionado

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
do Norte

OGR-RGGR-
Regime geral

PL202105140009
61

Decisão de aprovação de projeto de 
instalação, nos termos do artigo 71º 
do novo RGGR

- - - Sim Deferido 
condicionado

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

PL202107130013
36

Decisão de aprovação de projeto de 
instalação, nos termos do artigo 71º 
do novo RGGR

- - - Sim Deferido 
condicionado

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
do Norte

OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

PL201807060029
73

DL n.º 178/2006, de 5/9, alterado e 
republicado pelo DL n.º 73/2011, de 
17/6

15-01-2019 15-01-2019 14-01-
2024

Sim Favorável

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
do Norte

OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

VP201906280001
61

DL n.º 178/2006, de 5/9, alterado e 
republicado pelo DL n.º 73 /2011, de 
17/6

03-07-2019 03-07-2019 01-07-
2024

Sim Favorável

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
do Norte

PCIP PL201807060029
73

Categoria 5.4. do Anexo I do 
Diploma REI

23-11-2018 23-11-2018 22-11-
2021

Não Favorável

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

PCIP PL202107130013
36

Categoria 5.4 (aterro) do Anexo I do 
Diploma REI. Capacidade instalada 
– 5.4: 1 025 986 ton (1 025 986 
m^3)

28-03-2022 28-03-2022 26-03-
2029

Não Favorável 
Condicionado

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Pedido de Informação Prévia aprovado (n.º)

Documento comprovativo de Pedido de Informação Prévia (n.º)

Norte Confronta com terreno florestal

Sul Confronta com arruamento

Este Confronta com terreno florestal

Oeste Confronta com terreno florestal

LOC1.2 - Pedido de Informação Prévia aprovado (n.º)

LOC1.3 - Documento comprovativo de Pedido de Informação Prévia (n.º)

LOC1.5 - Confrontações
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Área impermeabilizada não coberta (m2) 46 709,00

Área coberta (m2) 14 162,00

Área total (m2) 105 500,00

Localização Planta de implantação da unidade com o PDM. Solo Urbanizado/Áreas de 
equipamentos estruturantes existentes

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

T000098

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na 
integra a decisão PCIP emitida a 23-11-2018 
(PL20180706002973) e a Licença Ambiental (LA) n.º 36
/0.1/2013, de 31/05/2013, e trata-se de uma renovação 
com alteração.

T000109

A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a 
instalação da obtenção de todas as outras autorizações, 
licenças ou atos de controlo prévio, designadamente 
urbanísticos, necessários e legalmente exigíveis para o 
desenvolvimento da atividade.

Período de Exploração -

T000099

Informar sobre a data de início de exploração (quando 
aplicável), suspensão, reinício ou cessação da atividade. 
[1] [2] Apresentar evidência das respetivas 
comunicações efetuadas à entidade coordenadora (EC). 
[1] Para a data de início/entrada em funcionamento de 
uma alteração aprovada, incluir identificação da 
alteração subjacente (discriminando as diferentes fases 
de implementação do projeto, se aplicável). [2] O 
operador comunica à entidade licenciadora, qualquer 
interrupção à exploração do aterro, indicando os motivos 
para a referida interrupção.

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

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

Apresentar evidência da comunicação enviada à 
entidade coordenadora (EC) do licenciamento em caso 
de alteração da titularidade/transmissão ou da 

LOC1.6 - Área do estabelecimento

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

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

T000100 denominação social do titular do TUA da instalação ou 
de outra entidade que se encontre incluída/associada ao 
mesmo TUA.

Período de Exploração e de Encerramento do Aterro (No 
prazo máximo de 30 dias contados da data da alteração)

E-mail: IPPC@apambiente.pt e RAA

T000102

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

Período de Exploração RAA

T000103

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

Período de Exploração RAA

T000104

Manter o registo das operações de manutenção e 
limpeza dos equipamentos de processo, dos sistemas 
de retenção, drenagem, tratamento e controlo de 
emissões para os diferentes meios, com indicação de 
data(s) ou período(s) em que ocorreram e do 
encaminhamento dado às substâncias geradas 
(matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 
etc.). Garantir a adequada manutenção do motogerador 
existente na instalação (FF2), de modo a promover a 
respetiva eficiência da combustão.

Período de Exploração -

T000101
Registar os acontecimentos/causas, respetivas 
consequências, correções e ou ações corretivas, caso 
ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração e/ou pós encerramento RAA

T000105

Registar o número e a natureza de queixas e ou 
reclamações recebidas e o tratamento dado (resposta 
ao reclamante e implementação de correções e ou 
ações corretivas).

Período de Exploração RAA

T000162

Todos os registos, amostragens, análises, medições, ou 
outra documentação relevante para o acompanhamento 
deste TUA, devem ser verificados e mantidos 
organizados em sistema de arquivo devidamente 
atualizado. Toda a documentação deve ser conservada 
na instalação por um período não inferior a 5 anos (a 
contar do final do ano de referência) e deve ser 
disponibilizada sempre que necessário.

Período de Exploração Quando solicitado

T000107

Registar os acontecimentos/causas, respetivas 
consequências, correções e ou ações corretivas, caso 
se verifique incumprimento das condições do TUA. Caso 
o incumprimento corresponda a excedência do valor 
limite de emissão deverá o operador evidenciar a 
eficácia das correções e ou das ações corretivas através 
da realização de nova(s) medição(ões) após a sua 
implementação, garantindo que foi reposto o normal 
funcionamento da instalação.

Período de Exploração RAA

T000108

As alterações da instalação que modifiquem o projeto 
aprovado, que possam ter consequências no ambiente 
ou que impliquem alteração nas condições 
estabelecidas neste TUA estão sujeitas a prévia 
notificação à Entidade Coordenadora, através das 
plataformas/canais de comunicação definidos para o 
efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva 
autorização. Apresentar cópia(s) da(s) evidência(s) da(s) 
notificação(ões), no RAA.

Período de Exploração RAA

T000060

O titular desta licença é responsável pelo cumprimento 
de toda a legislação aplicável à presente atividade de 
gestão de resíduos, nomeadamente, em matéria de 
ambiente e de higiene, saúde e segurança no trabalho, 
sem prejuízo do cumprimento de todas as condições 
que venham a ser impostas, em qualquer momento, 
pela CCDRN ou por outras entidades no âmbito das 
suas competências.

Período de vida da instalação

T000061

A instalação deverá contemplar medidas de prevenção 
dos riscos de incêndio e de explosão, em conformidade 
com normas em vigor para proteção de incêndio e de 
explosão. Também deverá contemplar medidas de 
segurança e autoproteção, bem como um plano de 
emergência interno relativo à prevenção de riscos, 
sistemas de alarme, de evacuação e de emergência.

Período de vida da instalação

T000069

Deve existir em arquivo nas instalações um dossier com 
um processo devidamente organizado e atualizado 
referente ao licenciamento da operação de gestão de 
resíduos, devendo nele estarem incluídos todos os 
elementos relevantes. Sempre que solicitado pela 
Entidades com competências de fiscalização, o dossier 
em questão deverá ser disponibilizado.

Período de vida da instalação

A água utilizada na instalação é proveniente de um furo, 
autorizada pela Autorização de Utilização dos Recursos 



Estado: Emitido

Data de consulta: 28/03/2022

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20220328001511

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4a1e-0540-f29c-9e1c

PÁG. 
/6 15

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

T000081 Hídricos para a Captação de Água Subterrânea (TURH) 
n.º A008112.2013.RH3, emitida em 30/05/2013, ARH-
Norte/APA, e através de uma ligação à rede pública de 
abastecimento n.º 32.105/2013, Penafiel Verde, E.M..

Período de vida da instalação

T000082

As águas residuais produzidas na instalação, 
juntamente com os lixiviados produzidos em aterro, são 
submetidos a um processo de pré-tratamento na 
Estação de Tratamento de Lixiviados do Aterro Sanitário 
de Penafiel, antes de serem descarregados numa 
Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(pertencente ao Sistema de Águas do Noroeste ou 
TRATAVE), através de camião cisterna, conforme 
contratos estabelecidos entre a AMBISOUSA e Águas 
do Noroeste e TRATAVE, apresentados.

Período de vida da instalação

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

T000110

Apresentar ponto de situação/reavaliação da 
implementação das MTD previstas no(s) BREF 
transversais aplicáveis (nomeadamente BREF ENE
/BREF EFS) e/ou das medidas/técnicas equivalentes; 
apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas medidas/técnicas.

6 meses após a emissão do TUA Período de Exploração RAA

T000111

Tomar em consideração os princípios gerais e os outros 
aspetos relevantes na exploração do estabelecimento, 
na monitorização de emissões para o ar e para a água 
previstos no REF ROM.

Período de Exploração e Período Pós-Encerramento -

T000112 Implementar e manter um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA).

Período de Exploração RAA

T000114

Elaborar o Relatório de Base, de acordo com as 
Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos 
relatórios de base – Comunicação da Comissão 2014/C 
136/03, JOUE de 06.05.2014 e Nota Técnica n.º 5/2014 
disponível na página da APA.

Relatório de Avaliação da Necessidade de Elaboração 
de Relatório de Base – em avaliação.

Relatório de Base (RB), caso venha a ser decidido pela 
APA.

T000116

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

Período de Exploração RAA

T000115

Dar cumprimento ao disposto no Diploma Aterros, 
nomeadamente o referente ao acompanhamento e 
controlo na fase de exploração e/ou encerramento, 
manutenção e controlo na fase pós-encerramento, 
conforme o aplicável.

Período de Exploração -

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

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

cumprimento

T000117 Todas

Registar o consumo mensal/anual de matérias primas (incluindo 
os resíduos que as substituam, por código LER quando aplicável) 
e ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde cada 
uma é utilizada.

Período de Exploração RAA

EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro
/identifica

ção da 
fonte 

atribuído 
pela 

CCDR Altura (m)
Diâmetro 

(m)

Identificaç
ão das 

unidades 
contribuin
tes para a 

fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt)
Combustí

vel

Sistema 
de 

Tratament
o de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000119

FF1 – 
Funciona 
pontualme
nte em 
caso de 
paragem
/manutenç
ão do 
motorgera
dor.

FF1 - 4.500 1.100

Queimador 
auxiliar 
(gases de 
aterro)

0,02 gases de 
aterro

-

T000120
FF2 - 
Motorgera
dor.

FF2 - 5.200 0.600

Motorgera
dor da 
CVE 
(biogás).

0,60 gases de 
aterro

-

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000121 FF1
Vide 
condições 
abaixo

T000122 FF2

Excluídas do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, pela 
alínea a) do 
ponto 1 do 
artigo 2.º.

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

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

T000163
Registar o número de horas de funcionamento, 
associado a cada fonte de emissão poluente para a 
atmosfera.

Período de Exploração RAA

T000123

Registar o número de horas de funcionamento do 
queimador de biogás existente na instalação (FF1) e as 
respetivas quantidades de biogás canalizado e 
queimado, expresso em toneladas e em m^3.

Período de Exploração e de Encerramento do Aterro RAA

T000124

Apresentar o cálculo das emissões provenientes do 
queimador de biogás (FF1), tendo em consideração a 
composição dos gases e eficiência do equipamento de 
queima instalado, nomeadamente para os seguintes 
parâmetros: CO (monóxido de carbono), CO2 (dióxido 
de carbono), SOx (óxidos de enxofre), NOx (óxidos de 
azoto), CH4 (metano) e COVnm (compostos orgânicos 
voláteis não metânicos). Deve ser descrita a 
metodologia seguida para o cálculo dos valores 
apresentados.

Período de Exploração e de Encerramento do Aterro RAA

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

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

T000125

Apresentar a quantificação da totalidade do biogás 
gerado no aterro, em toneladas e em m^3, bem como a 
respetiva composição (em termos dos parâmetros 
metano (%), dióxido de carbono (%) e oxigénio (%)).

Período de Exploração RAA

T000166 Apresentar síntese do controle e monitorização de 
emissões difusas e/ou fugitivas.

Período de Exploração RAA

T000167

Canalizar as emissões difusas de poluentes 
atmosféricos, desde que seja possível confinar essas 
mesmas emissões, para um ponto de emissão, devendo 
aplicar-se as condições de descarga de poluentes para 
a atmosfera através de uma chaminé de altura 
adequada para permitir uma boa dispersão dos 
poluentes e salvaguardar o ambiente e a saúde 
humana.

Período de Exploração RAA

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

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

T000126

Para evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as 
emissões de odores deverá criar, aplicar e rever 
regularmente um plano de gestão de odores, como parte 
integrante do sistema de gestão ambiental. As medidas 
do plano de gestão de odores devem ser evidenciadas 
no RAA.

Período de Exploração RAA

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP4.4 - Odores
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000127

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

Período de Exploração RAA

T000129

Registar o consumo mensal/anual específico de energia 
(quantidade de energia consumida/quantidade de 
produto (quantidade de energia consumida por tonelada 
de resíduos depositados). Deverá ser explicitada a 
forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000128
Apresentar a quantidade de energia elétrica produzida, 
consumida na instalação e injetada na rede pública 
(kWh).

Período de Exploração ou Período de Exploração e de 
Encerramento do Aterro

RAA

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

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

T000130 Origem – rede pública: registar o consumo mensal/anual 
de água discriminando por utilizações.

Período de Exploração RAA

T000131

Origem – rede pública: registar o consumo específico de 
água (quantidade de energia consumida/tonelada de 
resíduos depositados e quantidade de energia 
consumida/produto acabado), explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000132 Origem – captação: registar o consumo mensal/anual de 
água discriminando por utilizações.

Período de Exploração RAA

T000133

Origem de captação: registar o consumo específico de 
água (quantidade de energia consumida/tonelada de 
resíduos depositados e quantidade de energia 
consumida/produto acabado), explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000135

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos, para os fins a que se destina – Captação de 
Água Subterrânea (vide anexo - TURH - AC1).

Período de Exploração RAA

T000134
Implementar e garantir a manutenção de medidas para 
otimização dos consumos de água e proceder ao 
respetivo registo dos resultados alcançados.

Período de Exploração RAA

EXP6 - Energia

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

EXP8 - RH

EXP8.1 - Captação



Estado: Emitido

Data de consulta: 28/03/2022

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20220328001511

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4a1e-0540-f29c-9e1c

PÁG. 
/10 15

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

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

T000136 Registar o caudal (diário/mensal) de afluente e efluente 
tratado na Estação de Tratamento de Lixiviados.

Período de Exploração RAA

T000137
Garantir que as águas residuais do Sistema de Lavagem 
de Rodados são encaminhadas para sistema de 
retenção/tratamento de efluentes.

Período de Exploração -

T000138

Separar as águas pluviais não contaminadas do fluxo de 
águas residuais que necessitam de tratamento, devendo 
o operador assegurar que não existe contaminação das 
águas pluviais.

Período de Exploração -

EXP8.5.1 - Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

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

T000168

A reutilização de águas residuais tratadas não se 
encontra autorizada, carecendo de prévio licenciamento, 
nos termos da legislação aplicável, em caso de 
utilização de águas residuais tratadas, destinadas a 
usos compatíveis com a qualidade das mesmas (rega, 
usos paisagísticos, usos urbanos e usos industriais).

Período de Exploração -

EXP10.1.1 - Caraterização dos residuos produzidos no estabelecimento

Código Código LER Quantidade (t/ano) Emissão específica/indicador Unidades

T000037 130113 (*) Outros óleos hidráulicos 1,00

T000038 130208 (*) Outros óleos de motores, 
transmissões e lubrificação

1,00

T000039

191212 Outros resíduos (incluindo 
misturas de materiais) do tratamento 
mecânico de resíduos, não abrangidos 
em 19 12 11

380,00

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.5 - Reutilização de águas residuais

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
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EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

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

T000139
Registar os quantitativos de resíduos/ (por LER, se 
aplicável) gerados no processo produtivo evidenciando a 
etapa onde são produzidos.

Período de Exploração RAA

T000140
Registar a produção específica de resíduos do processo 
produtivo (quantidade de resíduos gerados/quantidade 
de produto acabado).

Período de Exploração RAA

T000141
Registar o volume mensal/anual de produto fora de 
especificação gerado/perdas de processos e 
encaminhados enquanto resíduo, quando aplicável.

Período de Exploração RAA

T000142

Assegurar que nos locais de armazenamento dos 
resíduos se verifique a disposição dos mesmos por 
tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos 
LER (registo fotográfico).

Período de Exploração RAA

T000143

Deverá ser garantida a existência de parques/zonas 
para o armazenamento temporário de resíduos na 
instalação. Em nenhuma situação podem existir 
resíduos que não estejam devidamente acondicionados.

Período de Exploração RAA

T000144
Todo e qualquer resíduo produzido deve ser 
encaminhado para destino final adequado à sua 
tipologia.

Período de Exploração RAA

T000145
Registar o volume de lamas removidas dos separadores 
de hidrocarbonetos, aquando os procedimentos de 
limpeza/manutenção.

Período de Exploração RAA

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000054 R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a 
uma das operações enumeradas de R1 a R11.

6,40 t/h

T000055

R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma 
das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão 
do armazenamento temporário, antes da recolha, no 
local onde os resíduos foram produzidos)

6,40 t/h

EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

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

Na situação de importação e/ou encaminhamento dos 
resíduos para instalações, devidamente legalizadas, no 
estrangeiro, deverá ser dado cumprimento ao Decreto-
Lei n.º 45/2008, de 11 de março, que assegura a 
execução e garante o cumprimento do estabelecido no 
Regulamento (CEE) n.º 1013/2006, do Conselho, de 14 
de junho, relativo à fiscalização e ao controlo das 

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000078 transferências de resíduos no interior, à entrada e à 
saída da União Europeia.

Período de vida da instalação

T000090 Os resíduos admissíveis são provenientes de produtores 
com uma produção diária inferior a 1100 litros.

Período de vida da instalação

T000146

Sistematizar os quantitativos efetivos de resíduos 
recebidos/tratados de acordo com as diferentes 
atividades desenvolvidas na instalação, diferenciando 
nomeadamente por categoria PCIP e explicitando os 
cálculos realizados.

Período de Exploração RAA

EXP10.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos equipamentos existentes

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

T000147

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

Período de Exploração RAA

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome N.º Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão Habilitações profissionais

T000017 David Emanuel dos Santos Tavares 193264 Licenciatura Eng. Química

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

A instalação, à data, não consubstancia o conceito de 
atividade ruidosa permanente, conforme o definido no 

EXP10.3 - Equipamentos

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000169 Regime Geral de Ruído. Caso ocorram alterações na 
instalação que possam ter interferência direta com os 
níveis sonoros anteriormente existentes; o aumento de 
equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o 
aumento do número de horas de funcionamento de 
equipamentos ou alteração da sua disposição, que faça 
prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) 
sensível(eis), deve ser realizada uma medição do ruído 
ambiental.

Período de Exploração RAA

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

T000148 Elaborar e submeter o plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação.

Aquando da previsão de cessação definitiva total ou 
parcial da instalação (com 6 meses de antecedência).

Plano de desativação total ou parcial.

T000149
Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação.

Aquando da conclusão da desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado.

Relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial.

T000150

No caso de encerramento do aterro, a decisão de 
licenciamento ambiental mantém-se válida, nos pontos 
aplicáveis, até aprovação do relatório final de 
desativação (o qual corresponderá nesta situação à 
aprovação final do encerramento do aterro nos termos 
do diploma aterros). Em termos gerais, serão válidas e 
aplicáveis as condições da decisão de licenciamento 
ambiental referentes: (i) à fase de encerramento
/manutenção após encerramento; (ii) as relativas ao 
ponto da gestão de situações de emergência; (iii) outras 
condições expressamente definidas para a fase de 
encerramento e pós encerramento e (iv) as demais 
condições de Licença da Operação de Deposição de 
Resíduos em Aterro que possam ser aplicáveis por 
referência expressa da L.A.

Encerramento e Pós-Encerramento Relatório Final de Desativação

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000089 Mapa Integrado de Registo de 
Residuos

SILIAMB 31 de março do ano seguinte 
àquele que se reporta os dados

APA

T000151

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) sujeito a validação 
prévia, por verificador 
qualificado, que deve integrar 
as condições da fase de 
exploração e/ou fase pós-
encerramento definidas no 
Diploma Aterros.

Formato digital através da 
Plataforma SiLiAmb (até 50 MB 
por upload)

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

APA e CCDR-Norte

T000152 Plano de Desempenho 
Ambiental (PDA).

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online de 
transferência de ficheiros para 
o e-mail: ippc@apambiente.pt

6 meses após a emissão do 
TUA

APA

T000153 Relatório de Base.

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

De acordo com o parecer da 
APA a emitir quanto ao 
Relatório de Avaliação de 
Necessidade de Relatório de 
Base.

APA

T000155
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR).

Formulário PRTR a submeter 
no SILIAmb.

PRTR a submeter anualmente 
em data a definir

APA

T000156 Situações de emergência 
(acidentes e incidentes).

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente.

Comunicação no prazo máximo 
de 24 horas após a ocorrência; 
Relatório num prazo de 15 dias 
após a ocorrência.

EC(CCDR-Norte), APA e 
IGAMAOT

T000157 Situações de incumprimento de 
condições do TUA.

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente.

Comunicação no prazo máximo 
de 48 horas após a ocorrência; 
Relatório num prazo de 15 dias 
após a ocorrência.

EC(CCDR-Norte) e APA

T000158 Plano de Desativação total ou 
Parcial.

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente.

Aquando da previsão de 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades – com 6 
meses de antecedência.

EC(CCDR-Norte) e APA

T000159
Relatório Final de Conclusão 
do Plano de Desativação total 
ou parcial.

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente.

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado.

EC(CCDR-Norte) e APA

Código Ficheiro Descrição

T000012 V02_Planta Triagem.pdf Planta Triagem

T000013 V03_Planta REEE e Colchoes.pdf Planta REEE e Colchões
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· Esquema geral dos Pavilhão de Armazenagem e Triagem de Resíduos Não Perigosos 

 

 



SIMBOLOGIA

                                        A1         Armadura industrial 1x250W-HIT, tipo CUB, IP65

                                                                A3         Bloco autónomo 1x8W, nãp permanente, IP44

                                                              Interruptor, estanque, tipo plexo 55S

                 Quadro eléctrico

                Cabo XV à vista

SIMBOLOGIA

                                                     Quadro eléctrico

                                                                           Tomada monofásica 2P+T, schuko, IP55, saliente

                                                                Tomada trifásica, 3P*N+T, 16 A, P17, saliente

                                                              Ligação equipotencial

                 Esteira metálica, tipo CF100/30-GC ou equivalente

                                                     A2         Armadura fluorescente 2x28W, IP65, tipo ETIX  SEAE

Armazem de Apoio à Estação de Triagem
1/100

Rio Mau

ATERRO SANITÁRIO DE PENAFIEL

Plantas e Corte

IE-01

JAN 2011

INSTALAÇÕES ELECTRICAS

Empresa intermunicipal de Tratamento e
Gestão de Residuos Sólidos, EIM
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Processo n.º: 450.10.02.02.008476.2019.RH3

Utilização n.º: A009179.2019.RH3

Início: 2019/06/06

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00005367

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 504703129

Nome/Denominação Social* AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos,
EIM

Idioma Português

Morada* Avenida Sá e Melo, n.º 30, Cristelos, Lousada

Localidade* LOUSADA

Código Postal 4620-151

Concelho* Lousada

Telefones 255810750

Fax 255815141

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo vertical do Aterro Sanitário de Penafiel

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Aterro Sanitário de Penafiel

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Tâmega / Penafiel / Rio Mau

Longitude -8.350860

Latitude 41.071470

Região Hidrográfica Douro

Bacia Hidrográfica Douro

Sub-Bacia Hidrográfica PT03DOU0416 :: Rio Mau

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X1RH3 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 70.0

Diâmetro máximo (mm) 216.0

Profundidade do sistema de extração (m) 65.0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 70.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 180.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.390

Volume máximo anual (m3) 8000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

850

Nº horas/dia em extração 5

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 7.6000

Área atual a regar (ha) 0.0500

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Manual

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª 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 = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
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autorização.

5ª 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.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
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 autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições

1ª A captação será exclusivamente utilizada para REGA no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização
da entidade licenciadora.

2ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

4ª O Presente título anula e substitui a autorização de utilização dos recursos hídricos nº A008112.2013.RH3.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 850 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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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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n.º atribuído de acordo 

com o REF ROM
MTD

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro da 

gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação

(mês.ano)

3.4.2

3.4.2.1 Sim

O laboratório de monitorização de efluentes gasosos encontra-se acreditado pelo IPAC, pela norma EN ISO/IEC

17025, possuindo o certificado L0278

O laboratório de monitorização dos efluentes líquidos encontra-se acreditado pelo IPAC, pela norma EN ISO/IEC

17025, possuindo o certificado L0349

3.4.3

3.4.3.1 Sim

As monitorizações pontuais são realizadas por métodos do Comité Europeu de Normalização (CEN), sempre que existentes ou, 

caso não existam, são da International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização) (ISO). Tal está 

definido na legislação nacional em vigor nesta matéria. Sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites 

de deteção sejam, no máximo, de 10% do valor limite estabelecido (LD ≤ 10% VLE). No caso da água a monitorização é efetuada de 

acordo com a legislação em vigor.

3.4.4

Não aplicável Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos ou líquidos na instalação em causa.

Sim

Nas monitorizações pontuais cada ensaio é de acordo com o definido e engloba no mínimo 2 ciclos de inversão de combustão (mais 

de 30 minutos).

No caso dos efluentes líquidos as monitorizações são do tipo pontual, conforme mencionado no titulo de descarga da licença de 

rejeição.
3.4.4.3 Sim A incerteza consta dos relatório de caracterização do efluentes gasosos e de efluentes liquidos.

Sim Sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites de deteção sejam, no máximo, de 10% do

valor limite estabelecido (LD ≤ 10% VLE). Ver declaração do laboratório.

Sim

Na análise da qualidade da água, sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites de deteção sejam, no 

máximo, de 30% dos limites de qualidade da água.

3.4.4.5

Sim

As monitorizações de efluentes gasosos são realizadas sob condições representativas em termos de processo de fabrico. Em cada 

monitorização é identificada a capacidade nominal e a capacidade usada durante a monitorização. No caso das monitorizações de 

efluentes líquidos, estas são efetuadas a jusante do separador de hidrocarbonetos, numa amostragem pontual.

Não aplicável Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos ou líquidos na instalação em causa.

Sim

As monitorizações de efluentes gasosos são realizadas sob condições representativas em termos de processo de fabrico, tal como 

previsto na Licença Ambiental. Em cada monitorização é identificada a capacidade nominal e a capacidade usada durante a 

monitorização.

4.

4.2
Sim

Os poluentes atmosféricos a monitorizar nos efluentes gasosos estão definidos no TUA/LA  em vigor, de acordo com o definido no 

BREF ?? nomeadamente nos VEA e com base na legislação em vigor.

4.3

Não aplicável Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos na instalação em causa.

Sim
As medições pontuais são realizadas em função do caudal mássico determinado por poluente e tendo em

consideração o definido na no TUA/LA e na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL n.º

39/2018).

a. Período de amostragem Sim

Conforme o definido no TUA/LA e no mínimo são 2 ciclos de inversão da combustão para amostragens pontuais (mais de 30 

minutos).

n.º atribuído de acordo 

com o REF ROM
MTD

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro da 

gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação

(mês.ano)

b. Velocidade de obtenção de resultados Sim

O laboratório que realiza as monitorizações pontuais é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017, sendo cumprido o 

prazo definido na licença ambiental e legislação em vigor (DL39/2018). Alguns métodos são instrumentais (ex. Oxigénio, CO, etc.) 

pelo que os resultados podem ser imediatamente disponibilizados. Já para os outros parâmetros (ex. partículas, metais pesados, 

HF, HCl) só após a análise laboratorial os resultados poderão ser disponibilizados.

c. Média dos resultados Sim

O laboratório que realiza as monitorizações pontuais é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017, sendo que para 

cada parâmetro monitorizado, de acordo com o definido no TUA/LA, é efetuada a amostragem e a medição de acordo com a norma 

EN ou ISO ou outra acreditada. Este período de amostragem reflete a média de concentração.

d. Calibração e rastreabilidade Sim

O laboratório que realiza as monitorizações pontuais é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017. Os equipamentos 

de monitorização (amostragem e/ou medição) são calibrados periodicamente, tal como exigido no âmbito do cumprimento da norma.

e. Acreditação Sim Sim, por laboratório acreditado ISO17025 (Certificado L0278).

f. Certificação dos equipamentos Sim

Os equipamentos utilizados na monitorização pontual são calibrados periodicamente de acordo com as regras da ISO17025, e estão 

sob a responsabilidade do laboratório externo acreditado para o efeito. A empresa tem requisitos de compra para a garantia da 

acreditação do laboratório.

g. Custos de investimento Sim

As medições pontuais são realizadas, por laboratórios acreditados e subcontratados para o efeito, de acordo com o TUA/LA, em 

função do caudal mássico determinado por poluente e tendo em consideração o definido na legislação nacional em vigor nesta 

matéria (DL n.º 39/2018).

h. Custos de operação Sim

As medições pontuais são realizadas, por laboratórios acreditados e subcontratados para o efeito, de acordo com o TUA/LA, em 

função do caudal mássico determinado por poluente e tendo em consideração o definido na legislação nacional em vigor nesta 

matéria (DL n.º 39/2018).

i.

Relevância da emissão para o ambiente

Risco associado à ultrapassagem de VLE

A variabilidade dos limites de emissão, em particular se estão perto do VLE Requisitos legais (por exemplo: 

legislação nacional)

Condições locais (por exemplo: parâmetros de qualidade do ar)

Disponibilidade e fiabilidade do equipamento (por exemplo: medições contínuas podem não ser viáveis sob certas 

condições como elevado teor de vapor de água ou poeira no gás residual) Incerteza da medição necessária

A necessidade de medir continuamente e/ou controlar as condições de operação, incluindo o sistema de redução da 

poluição

Perceção da vizinhança/ público

Sim
Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos na instalação em causa, tendo em conta o caudal mássico 

determinado por poluente e o definido na legislação em vigor.

4.3.2.1 Não aplicável Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos na instalação em causa.

4.3.2.2

Não aplicável

4.3.2.2.1 Não aplicável

4.3.2.2.2 Não aplicável

4.3.2.3 Não aplicável

4.3.2.4

4.3.2.4.1

Não aplicável
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Não aplicável

Não aplicável

4.3.3

4.3.3.1 Sim

As monitorizações pontuais são realizadas por métodos do Comité Europeu de Normalização (CEN), sempre que existentes ou, 

caso não existam, são da International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização) (ISO). Tal está 

definido na legislação nacional em vigor nesta matéria. Sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites 

de deteção sejam, no máximo, de 10% do valor limite estabelecido (LD ≤ 10% VLE).

4.3.3.2

4.3.3.2.1 Sim

O laboratório subcontratado que realiza as monitorizações é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificado 

L0278). Os equipamentos de monitorização (amostragem e/ou medição) são calibrados periodicamente, tal como exigido no âmbito 

do cumprimento da norma.

4.3.3.2.2
Sim O laboratório que realiza as monitorizações é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017. Certificado do laboratório 

subcontratado L0278.

Sim

A empresa dispõe de um plano de monitorização das emissões para a atmosfera que tem em consideração todos os requisitos da 

licença ambiental e legislação associada.

Sim

A empresa dispõe de um plano de monitorização das emissões para a atmosfera que tem em consideração todos os requisitos da 

licença ambiental e legislação associada.

Sim

O laboratório subcontratado que realiza as monitorizações é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025, logo segundo a 

norma dispõe desse plano que envia antes da monitorização. Certificado do laboratório subcontratado L0278.

Sim As monitorizações são realizadas de forma representativa da laboração.

Sim O local da amostragem (toma de amostragem) segue a NP 2167:2007 e/ou EN 15259:2007. Tal está definido na legislação nacional 

em vigor nesta matéria.

Sim O local da amostragem (toma de amostragem) segue a NP 2167:2007 e/ou EN 15259:2007. Tal está definido na legislação nacional 

em vigor nesta matéria.

4.3.3.5

Local, secção e plano de medição/amostragem

De acordo com a EN 15259/2007, os locais e secções de medição devem ser projetados de forma a garantir a amostragem 

representativa dos gases residuais e para medir a distribuição dos poluentes e as quantidades de referência.

O local de medição deve permitir fácil acesso aos pontos de amostragem para equipamentos de amostragem típicos, por exemplo, 

através de uma plataforma que permite que o pessoal que realiza a medição trabalhe com segurança e eficiência.

Certificação de qualidade de acordo com a EN ISO/IEC 17025:2017

4.3.3.3

Objetivo da medição e plano de medição

É definido o âmbito da monitorização e plano de monitorização e este é transmitido ao laboratório responsável pela monitorização

O âmbito da monitorização inclui pelo menos informação relativa ao objetivo da monitorização, data e hora da medição, condições 

de operação em que a medição é realizada, local de monitorização, parâmetros a monitorizar, VLE, competência do laboratório 

contratado, especificação das normas de monitorização e incerteza da medição

O plano de monitorização implementado pelo laboratório responsável pela medição tem em consideração, entre outros, os 

seguintes pontos: data e hora, condições de operação em que é levada a cabo a monitorização, locais e secções onde se realiza a 

medição, pontos de medição, número de medições individuais, tempo e duração das medições individuais, parâmetros de 

medição, métodos de medição, supervisão técnica e meios necessários, dados a reportar

4.3.3.4

Condições de operação

Para identificação das condições associadas aos níveis mais elevados de emissão foi tido em consideração: informação dada pelo 

operador, visita ao local, conhecimento do tipo de instalação e comportamento de emissão baseado em medições já levadas a 

cabo na instalação e comportamento de emissão baseado em medições já levadas a cabo na instalação em questão ou outra 

instalação equivalente, literatura existente

REF ROM 2020

Descrição de acordo com o REF ROM

Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS não-extrativa"

Realização de amostragem de gás a partir de outro método "AMS" certificado

Medições periódicas - Medições pontuais

São consideradas as normas EN e especificações técnicas referidas no REF ROM

Garantia de Qualidade

Os equipamentos utilizados são certificados e calibrados

São consideradas as normas EN para a realização das medições

Garantia de Qualidade

São aplicados procedimentos de qualidade para demonstrar a adequação do sistema de monitorização a implementar para o 

propósito estabelecido, antes da sua instalação (EN 15267)

São aplicados os procedimentos de qualidade operacionais definidos na EN 14181:2014

Local de Monitorização/Amostragem, Secção, Plano e Pontos

Análise

Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS extrativa"

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

São realizadas medições em contínuo através de sistema de medição automatizado (AMS, do inglês Automated

Measuring System )

São realizadas medições pontuais para determinação de parâmetros em intervalos de tempo específicos

As monitorizações realizadas consideram:

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

REF ROM 2020

Descrição de acordo com o REF ROM

4.3.1

4.3.2

Para decisão do tipo de medição a aplicar (contínua ou periódica) é considerado/a:

Medições Contínuas

Conhecimento dos Outliers na evolução da concentração dos poluentes no tempo (conhecimento de 

possíveis relações causa/efeito no processo em causa)

3.5

Condições normais de operação e outras que não as normais

É MTD realizar monitorizações em condições normais de operação (CNO). Diferentes CNO devem ser identificadas se estas 

influenciam as emissões, por exemplo diferentes modos de processo durante a produção, diferentes matérias-primas ou 

combustíveis, instalações que operam com uma carga ou capacidade especificada, processamento ou produção em lote.

MEDIÇÕES CONTÍNUAS - os resultados da monitorização abrangerão CNO e COQNN (condições outras que não normais). 

Portanto, devem ser estabelecidos previamente critérios para a classificação das diferentes condições operacionais da 

instalação, para que os valores possam ser calculados separadamente para CNO e, se necessário, também para COQNN, desde 

que os resultados estejam dentro da gama definida (calibração). Isso garante que as médias relatadas estejam relacionadas 

apenas a condições operacionais comparáveis.

MEDIÇÕES PONTUAIS - as condições operacionais devem ser levadas em consideração ao definir o plano de medição. 

Recomenda-se a realização de medições periódicas representativas de cada CNO distinguível ou, pelo menos, representativas da 

que apresenta as maiores emissões esperadas.

MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES PARA O AR

Definição dos poluentes atmosféricos

Medições Contínuas/ Periódicas (pontuais)

Tratamento de dados

3.4.4.2

Conhecimento da média dos resultados das medições:

Medições contínuas - média de um período de amostragem de meia hora, hora a hora, diária, mensal ou anual.

Medições periódicas - média de um período de amostragem de 30 minutos para medições de emissões para a atmosfera (Secção 

4.3.3.8) ou 24 horas para medições para a água (Secção 5.3.5.4.1)

Conhecimento da incerteza da medição e do nível de confiança associado

3.4.4.4

Conhecimento do limite de deteção e limite de quantificação

Qualquer método de medição aplicado deverá ter um limite de deteção/limite de quantificação apropriado em relação ao nível de 

emissão a ser medido (O limite de deteção deve ser inferior a 10% do VLE de forma a garantir que o limite de quantificação é 

claramente inferior ao VLE).

Para análise química e monitorização do estado da água, a Diretiva 2009/90/EC exige que o limite de quantificação para todos os 

métodos de análise deve ser igual ou inferior a 30% dos padrões relevantes de qualidade ambiental.

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

REF ROM 2020

Descrição de acordo com o REF ROM

Qualificação de pessoal e laboratório

Realização de amostragens e determinações dos poluentes por laboratórios acreditados

Métodos "standard" (normalizados)

MTD é monitorizar as emissões para a atmosfera/água, de acordo com as normas EN. Se estas não estiverem disponíveis, é MTD 

usar normas ISO, nacionais ou outras, que garantam o fornecimento de dados com qualidade científica equivalente (Anexos A.1 e 

A.2 do REF ROM).



Sim

O local da amostragem (toma de amostragem) segue a NP 2167:2007 e/ou EN 15259:2007. Tal está definido na legislação nacional 

em vigor nesta matéria, assegurando que o escoamento do efluente gasoso é laminar. Estas características são verificadas pelos 

laboratórios contratados para efetuar o autocontrolo periódico das emissões para a atmosfera.

Sim Para cada parâmetro segue a norma de referência aplicável de forma a garantir a representatividade da amostragem.

Não aplicável

A empresa cumpre com o definido no TUA/LA. A empresa recorre a laboratório acreditado segundo ISO 17025.

Não aplicável
A empresa cumpre com o definido no TUA/LA. A empresa recorre a laboratório acreditado segundo ISO 17025.

Sim O tempo e duração da amostragem é definido no plano de medição, elaborado pelo laboratório e aprovado pela empresa e tem em 

consideração os aspetos relevantes constantes da EN 15259:2007.

Sim

O tempo e duração da amostragem é definido no plano de medição, elaborado pelo laboratório e aprovado pela empresa e tem em 

consideração os aspetos relevantes constantes da EN 15259:2007.
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4.3.3.9 Sim

A frequência de medição para cada parâmetro em cada fonte fixa é definida no TUA/LA.

A fonte FF1 encontra-se em regime de monitorização trienal, de acordo com o TUA/LA. Está prevista para 2020 a medição trienal, 

mantendo o período de 3 anos.

4.3.3.10.2 Amónia (ISO/DIS 21877) Não aplicável

4.3.3.10.3 Monóxido de Carbono (EN 15058:2017) Sim Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 15058:2017.

4.3.3.10.4 Partículas (EN 13284-1:2017) Sim Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 13284-1:2009.

4.3.3.10.5 Formaldeído (WBP BREF) Não aplicável

4.3.3.10.6 Cloretos/Fluoretos gasosos e HCl/HF (EN 1911:2010 e ISO 15713:2006) Não aplicável Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 1911:2010 para cloretos.

4.3.3.10.7 Outros compostos orgânicos gasosos (CEN/TS 13649:2014) Não aplicável

4.3.3.10.8 Mercúrio e seus compostos (EN 13211:2011) Não aplicável

4.3.3.10.9 Metais e seus compostos (EN 14385:2004) Não aplicável Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 14385:2004.

4.3.3.10.10 Metano (EN ISO 25139:2011) Não aplicável

4.3.3.10.11 Óxidos de nitrogénio (EN 14792:2017) Sim Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 14792:2017.

4.3.3.10.12 Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (ISO 11338-2:2003) Não aplicável

4.3.3.10.13 PCDD/PCDF/PCB (CEN/TS 1948-5:2015) Não aplicável

4.3.3.10.14 Óxidos de enxofre (EN 14791:2017) Sim Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 14791:2017.

4.3.3.10.15 COVT (EN 12619:2013 e EN ISO 13199:2012) Sim Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 12619:2013.

Sim Os resultados apresentados nos relatórios são expressos nas unidades indicadas na LA.

Sim

A incerteza consta do relatório de caracterização do efluentes gasosos. A Portaria 221/2018 refere a concentração sem incerteza. A 

partir dos relatórios de ensaio é possível determinar os resultados com e sem a incerteza associada.

a.

Informação geral: nome do operador, morada da instalação, nome e morada do laboratório Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA.

b. Especificação do objetivo da monitorização Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

c.

Descrição da instalação e materiais manuseados Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

d. Identificação e descrição da fonte Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor

nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
e. Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

f.

Condições de operação durante a monitorização, incluindo as unidades de tratamento das emissões gasosas Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

g. Identificação de eventuais desvios ao plano de trabalhos Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

h.
Referência dos meios de acesso e uso dos dados originais para efeitos de verificação Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

n.º atribuído de acordo 

com o REF ROM
MTD

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro da 

gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação

(mês.ano)

i.

Resultados de monitorização e outros dados relevantes necessários para interpretação dos resultados, incluindo 

data de amostragem (hora, dia, mês e ano) e incerteza de monitorização
Sim

O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

j.

Procedimentos de cálculo, tais como os dados de conversão para as condições standard específicas Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

l. Apresentação dos resultados Sim O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria 

(DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..

4.4 Não aplicável

4.5

4.5.2 Sim

Estão implementadas na instalação diversas medidas com vista à minimização das emissões difusas, identificando-se as seguintes:

- O acondicionamento das matérias-primas é feito em armazém semi-fechado após a fase de pré-preparação;

- Humidificação das matérias-primas ;

- Minimização da altura de queda das matérias-primas;

- Pavimentação mantida em condições de higiene.

4.5.3 Não aplicável

Não aplicável

4.5.4.1 Medição na fonte

4.5.4.2 Métodos de monitorização remotos

4.6

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

4.7

4.7.1 Não aplicável

4.7.3 Não aplicável

4.7.4 Não aplicável

5

5.3

Não aplicável

Sim Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.

Sim Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.

Não aplicável

Não aplicável

Sim Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.

Não aplicável

Sim Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.

n.º atribuído de acordo 

com o REF ROM
MTD

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro da 

gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação

(mês.ano)

Não aplicável

Não aplicável

5.3.4

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Sim

Plano de monitorização é de acordo com o previsto na licença de descarga da AdN.

Sim Existe um plano de emergência para acidentes e incidentes ambientais, que prevêm mecanismos (ex. bacias de retenção), para 

conter eventuais avarias e/ou derrames.

Medições contínuas

5.3.4.1

É aplicada a EN ISO 15839:2006 para monitorização em contínuo

Os procedimentos de manutenção e calibração precisam ser estabelecidos e realizados regularmente. Dependendo das 

características das águas residuais, a manutenção e calibração diária ou semanal podem ser necessárias para garantir um bom 

funcionamento do sistema.

Num procedimento por escrito, as tarefas de manutenção e calibração podem ser descritas, incluindo quem é o responsável pela 

tarefa, por exemplo operador, fabricante ou laboratório acreditado. Registos de todas as atividades de manutenção e calibração 

devem ser mantidos como parte do sistema de garantia da qualidade.

5.3.5

Medições periódicas

Para amostras pontuais, o plano de medição pode precisar de ser atualizado para cada campanha de amostragem.

Quando ocorrem acidentes ou avarias com descargas imprevistas de poluentes, é benéfico ter um plano de contingência para 

medições e documentação em termos de concentrações e cargas, de modo a permitir uma estimativa do possível impacte no meio 

recetor.

5.3.3

Medições contínuas versus periódicas

Monitorização contínua cumpre características descritas no REF

Monitorização periódica cumpre características descritas no REF

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

REF ROM 2020

Descrição de acordo com o REF ROM

Vários parâmetros, como pH, temperatura e turbidez, são normalmente medidos continuamente, porque os

resultados são usados para o controlo do processo e são importantes para o funcionamento correto da estação de tratamento de 

águas residuais.
Deve ser definido o período médio para as medições contínuas, por exemplo, uma hora, duas horas ou 24 horas

(médias diárias).

Biomonitorização

São realizadas atividades de biomonitorização

São aplicadas as normas EN indicadas para biomonitorização com plantas

São aplicados outros métodos de biomonitorização com utilização de outras plantas

MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES PARA A ÁGUA

Medições contínuas/periódicas

5.3.2

Regimes de monitorização

Realizada monitorização em contínuo

Realizada monitorização periódica

A monitorização envolve amostragem periódica

A monitorização envolve amostragem contínua

As amostras são compostas

As amostras são pontuais

Emissões difusas

São identificadas emissões difusas ou emissões fugitivas

São aplicadas as normas EN definidas para a monitorização de emissões difusas/fugitivas

4.5.4

Outros métodos:

Odores

4.6.1

Dependendo do local da instalação, a libertação de uma substância odorífera pode ser percebida pela população que vive nas 

proximidades da instalação, causando incómodos e reclamações de odor. Como consequência, pode ser necessário monitorizar 

as emissões de odores e, se a fonte puder ser identificada, tomar medidas para reduzir essas emissões.

São aplicadas as normas EN definidas para a monitorização de odores.

São aplicados outros métodos para a monitorização de odores

4.3.3.13

Relatórios de monitorização

De acordo com a EN 15259:2017 o relatório de monitorização deverá incluir no mínimo a seguinte informação:

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

REF ROM 2020

Descrição de acordo com o REF ROM

São aplicados métodos indiretos de monitorização

A monitorização periódica deve ser realizada uma ou duas vezes por ano. Caso seja demonstrado ao longo de vários anos (por 

exemplo, cinco anos) que o nível de emissão para CNO está claramente abaixo do VLE ou se a medição for realizada para outros 

fins, esta poderá ser realizada uma vez de três em três anos.

4.3.3.10

Análise

Verificar se são aplicados os referenciais e métodos descritos no Anexo A.1, Tabela 7.1., incluindo intervalos de medição e limites:

4.3.3.11
Condições de referência/"Standard"

São consideradas as condições de referência de O2 e H2O ([ 73, CEN 2017 ], [ 74, CEN 2017 ])

4.3.3.12

Tratamento de dados

Em determinados casos a incerteza de medição é subtraída aos valores de medição.

4.3.3.8

Tempo e duração das medições individuais

A seleção do tempo e duração mais apropriados da amostragem entra em consideração com as características do processo e 

padrão de emissão

Para a definição do tempo e duração das medições é considerada uma das seguintes categorias de processo, distinguidas na EN 

15259:2007: 1) processos contínuos com padrão de emissão constante; 2) processos contínuos com padrão de emissão variável; 3) 

processos descontínuos.

Frequência de medição

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

REF ROM 2020

Descrição de acordo com o REF ROM

4.3.3.5

Assegurar que o escoamento do efluente gasoso no plano de amostragem é estável e do tipo laminar, isto é, sem a existência de 

vórtices ou refluxos, de modo a que a velocidade do efluente gasoso e a concentração do mensurando possam ser determinadas 

representativamente.

4.3.3.6

Ponto de medição/amostragem

Ponto a monitorizar: a amostragem é realizada de forma a garantir que a composição dos gases de emissão não é alterada. São 

igualmente desenvolvidas as ações que garantem que a composição dos gases de emissão não sofre alteração durante o 

transporte e armazenamento.

4.3.3.7

Número de medições individuais

O número de medições consecutivas individuais de uma série de medições é especificado de acordo com o objetivo da 

monitorização e estabilidade da emissão. O número mínimo de medições de uma série encontra-se especificado em legislação 

relevante ou na licença.

Foi estabelecido pelo Estado Membro um número mínimo de medições a realizar dependente da distância do resultado face ao 

VLE.



Sim A empresa possui uma garantia financeira de responsabilidade ambiental

a.

Descrição das condições de operação

Identificação da instalação de amostragem e ponto de amostragem Identificação do método de amostragem, incluindo 

o equipamento utilizado Volume de água que a amostragem pretende representar

Dados relativos ao fluxo de água residual e outros parâmetros, se relevantes, tais como temperatura, pH

Tempo e frequência da amostragem

Pré tratamento e preservação das amostras

Tratamento de dados

Manuseamento e conservação das amostras

Medições laboratoriais

Medidas de controlo de qualidade

Documentação e relatório

Sim

Nas Licenças de descarga são apresentados programas de autocontrolo a implementar.

É identificado nas licenças de descarga o método analítico. Os procedimentos de amostragem devem ser efetuados aplicando boas 

práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Nas licenças de descarga são apresentadas as frequências de amostragem, tipo de amostragem e o tempo de amostragem.

As medições são executadas por laboratório acreditado (Certificado L0349).

Sim As amostragens são efetuadas de forma a garantir que a amostra é representativa da descarga do efluente.

5.3.5.4.1

De forma a obter uma amostra composta representativa, o intervalo entre amostragens não deverá ser muito longa. 

São recolhidas amostras com intervalos que não ultrapassam as 24 horas
Não aplicável

5.3.5.4.2 As amostras pontuais são usadas apenas nas situações previstas no REF

Sim São efetuadas amostras pontuais, conforme estabelecido na licença de descarga da AdN.

Sim A amostragem é efetuada pela empresa, que utiliza recipientes que o laboratório cede para a recolha das amostras.

Sim

As amostragens são efetuadas com a frequência indicada na licença de descarga da AdN.

Sim A amostragem é efetuada pela empresa e logo entregue no laboratório, que assegura as adequadas condições de manusenamento 

e armazenamento das amostras.

Sim As análise são efetuadas por laboratório acreditado (Certificado L0349), estando assegurado a observância dos recomendações 

gerais para as análises de águas.
Objetivo da monitorização, incluindo especificações dos valores medidos

n.º atribuído de acordo 

com o REF ROM
MTD

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro da 

gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação

(mês.ano)

Sim Os dados são tratados de acordo com as exigências da licença de descarga da AdN.

a.

Norma da referência EN aplicada

Identificação da amostra

Os resultados, apresentados conforme indicado na norma EN Método de amostragem e pré tratamento da amostra, 

se apropriado Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência Identificação de quaisquer desvios ao 

método da norma

Referência a todas as condições que possam ter afetado os resultados

Sim
É atribuída uma referência à amostra, é referido o tipo de efluente, o VLE, e o método analítico utilizado para a determinação de 

poluentes.

h.

Nome e morada do laboratório responsável pela amostragem e análise Referência ao plano de amostragem indicando 

desvios, se estes ocorrerem Identificação dos locais de amostragem e pontos de amostragem

Data e hora de amostragem (para amostras compósitas, datas de inicio e fim e hora) Informação relativa a condições 

de operação antes e durante a amostragem

Outros detalhes e observações relativas à amostragem necessários para avaliar os resultados da medição

Preservação das amostras

Informação relativa ao fluxo de águas residuais, pelo menos durante o período de amostragem, se não for necessário 

uma monitorização contínua

Resultados do controlo de qualidade para amostragem e análise Descrição da cadeia de custódia aplicada à 

amostragem e análise Limite de deteção e limite de quantificação

Incerteza da medição

Sim

Relatórios de ensaio de caraterização do efluente liquido efetuados por laboratório acreditado (Certificado L0349), que incluem os 

dados de identificação do laboratório, locais de amostragem, data de amostragem, referência da amostra, limites de deteção e 

quantificação, VLE, método analítico, etc.

Não aplicável

5.5

Os testes de toxicidade são realizados de acordo com as orientações do REF

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

REF ROM 2020

Descrição de acordo com o REF ROM

5.3.6

Tratamento de dados

Tratamento de dados em concordância com o descrito no presente REF

5.3.7

Relatórios de monitorização

Em geral, o relatório de monitorização inclui, no mínimo, informação relativa a:

O relatório de monitorização poderá conter informação relativa aos seguintes pontos para avaliação da conformidade com as 

condições da licença:

5.3.5.6

Frequência de medição/amostragem

A frequência de monitorização/amostragem estabelecida reflete os critérios indicados no REF

5.3.5.7

Condições de manuseamento e armazenamento de amostras

Condições de manuseamento e armazenamento de acordo com EN ISO 5667-3:2012

5.3.5.8

Análise

Análise das águas de acordo com parâmetros definidos no REF

5.3.5.2

Objetivo da medição e plano de medição

O plano de monitorização inclui, entre outros, uma descrição dos seguintes pontos:

5.3.5.3

Local e ponto de medição/amostragem

A localização do(s) ponto(s) de amostragem deve garantir que a amostra seja representativa da descarga do efluente. Recomenda-

se descrever e marcar com precisão o ponto de amostragem no fluxograma do processo, se possível complementado com 

fotografias para facilitar a identificação da localização exata.

5.3.5.4

Tipos de amostras

5.3.5.5

Equipamento de amostragem

Equipamento utilizado cumpre requisitos indicados no REF

5.3.5

O plano de medição também é importante quando é necessária uma rápida implementação de medidas para reduzir os danos 

ambientais (por exemplo, encerramento, tratamento temporário das águas residuais poluídas armazenadas, recolha de poluentes 

derramados).
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