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    LICENÇA AMBIENTAL 

                                                                      LA nº 682/1.0/2017 
 

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 

Valor-Rib – Indústria de Resíduos, Lda. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 507 062 566, para a 

instalação 

Centro Integrado de Valorização de Resíduos Industriais não Perigosos 

de Vila Nova de Famalicão 

sito em Lugar das Pedras Negras, freguesia da Fradelos, concelho de Vila Nova de 

Famalicão, para o exercício da atividade de: 

Deposição de resíduos em aterro 

incluída na categoria 5.4 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto e 

Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, e classificada com a 

CAERev.3 n.º 38212 (Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos) e 

de acordo com as condições fixadas no presente documento. 

 

O prazo de validade da presente licença é até 01 de setembro de 2025. 

Amadora, 01 de setembro de 2017              

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

Nuno Lacasta

NUNO SANCHEZ 

LACASTA

Assinado de forma digital por 

NUNO SANCHEZ LACASTA 

Dados: 2017.08.31 18:17:22 

+01'00'
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1 INTRODUÇÃO GERAL        

A presente licença ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao Regime de 
Emissões Industriais aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (Diploma REI), 
para a instalação Centro Integrado de Valorização de Resíduos Industriais não Perigosos de 
Vila Nova de Famalicão. 

A atividade PCIP regulada por esta LA é a deposição de resíduos não perigosos em aterro 
incluída na categoria 5.4. do Anexo I do Diploma REI, com uma capacidade a licenciar de 
2.192.400 m3 (1.775.800 toneladas). 

A atividade PCIP realizada na instalação deve ser explorada e mantida de acordo 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) respetiva – Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) – e análise por parte da 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (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 pela CCDR em razão da 
área de localização da instalação. 

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. 

O Anexo I da presente LA apresenta uma descrição sumária das atividades e processos de 
fabrico realizados na instalação. 

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 operador deverá cumprir com as condições gerais e específicas estabelecidas no Alvará 
de licença da operação de deposição de resíduos em aterro. 

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser 
efetuado o previsto no ponto 4 da Licença. 
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1.1 Identificação e Localização da Instalação 

1.1.1 Identificação da Instalação 

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Valor-Rib - Indústria de Resíduos, Lda. 

Instalação Centro Integrado de Valorização de Resíduos Industriais não Perigosos 
de Vila Nova de Famalicão 

NIPC 507 062 566 

Morada Lugar das Pedras Negras, Apartado 40 – Fradelos – Vila Nova de 
Famalicão 

1.1.2 Localização da Instalação 

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas instalação 
Longitude = - 8.58386 

Latitude = 41.39535 

Tipo de localização da instalação Zona Rural 

Área da instalação (m2) 

Área total 226 500 

Área coberta 2 575 

Área impermeabilizada (não coberta) 153 320 

 

1.2 Atividade desenvolvida na instalação 

Quadro 3 – Atividade desenvolvida na instalação  

Atividade 
Económica 

CAErev. 3 Designação CAErev. 3 Categoria PCIP Capacidade Instalada 

Principal 
38212 

 

Tratamento e 
eliminação de outros 

resíduos não perigosos 
5.4 (1) 2.192.400 m3 

1.775.800 toneladas 

(1) Aterros, na aceção da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua 
atual redação, que recebam mais de 10 toneladas de resíduos por dia ou com uma capacidade superior a 
25 000 toneladas, com exceção dos aterros de resíduos inertes. 
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1.3 Articulação com outros regimes jurídicos 

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas pela instalação 

Regime jurídico Identificação do Documento Observações 

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 
de agosto, na sua atual redação 

Aterro 

Alvará de licença da operação de 
deposição de resíduos 

Autoridade Competente – CCDR-N 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 

17 de junho 

Centro de triagem para resíduos não 
perigosos 

Centro de valorização de resíduos 
inertes de RCD 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de maio, na sua atual redação 

Captação AC1  Autoridade Competente – 

ARH-Norte 

(Anexo II) Rejeição ES1 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 
de julho, na sua atual redação 

Formulário PRTR 
Autoridade Competente – APA 

Categoria 5 d) 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 específica. 

Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, sempre 
que aplicável e necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente LA. 

 

1.4 Validade 

Esta LA é válida por um período de 8 anos, exceto se ocorrer durante o seu prazo de vigência, 
alguma das situações previstas no artigo 22.º do Diploma REI, que motive a sua caducidade. 

O pedido de renovação ou alteração terá de incluir todas as alterações de exploração que 
não constem da atual LA, seguindo os prazos e 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. 
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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. 

No que se refere especificamente à deposição em aterro, a admissão dos resíduos nesta 
infraestrutura deverá ser efetuada de acordo com os processos e critérios de admissão 
constantes no Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de agosto transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, relativa à deposição de 
resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 29 de setembro, e aplica a Decisão n.º 2003/33/CE, do Conselho, de 19 
de dezembro de 2002. 

 

2.1 Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 Águas de abastecimento 

A água para abastecimento à instalação provém de um furo de captação de água subterrânea 
(AC1), destinada ao consumo humano e utilização nas instalações sociais e administrativas e 
do aproveitamento de águas pluviais. 

Relativamente à água utilizada para consumo humano, esta é sujeita a um processo de 
desinfeção com hipoclorito de sódio. O sistema é constituído por dois depósitos de 100 litros 
para soluções de hipoclorito de sódio e soda cáustica, duas bombas doseadoras, um depósito 
de 200 litros de sal, um contador de caudal com emissor de impulso e dois filtros.  

No que respeita à referida captação (AC1), deverão ser cumpridas as condições definidas no 
Título de Utilização de Recursos Hídricos n.º A00514/2009-RH2.1198.A, de 04.03.2009. 

Relativamente às águas pluviais, estas são recolhidas e encaminhadas para uma bacia de 
contenção de águas pluviais, constituída por duas secções, uma de menor volume, que tem 
como função a decantação de partículas sólidas e outra de maior volume, que tem como 
função o armazenamento dessas águas, para reutilização em rega, lavagens, ou descarga, 
dotado de um dissipador de energia. 
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2.1.2 Energia 

2.1.2.1. Energia consumida 

O consumo de energia e combustíveis na instalação encontra-se especificado no Quadro 5. 

Quadro 5 – Consumos de Energia 

Tipo de 
combustível 

Consumo anual (1) 
Capacidade de 
armazenamento 

Licenciamento de 
depósitos 

Destino/Utilização 

Energia Elétrica 

 
75 000 Kwh 

 

---- ---- 
Todas as  
Infraestruturas da 
instalação  

Gasóleo 
40 000 L 

 

 
24.000 litros 

 
 Equipamentos móveis  

(1) dados relativos ao ano de 2016. 

 

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 permitir 
mantê-los a um nível de eficiência elevado, reduzindo ao tempo mínimo possível os respetivos 
períodos de indisponibilidade. 

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 assegurar que a instalação cumpre os valores limite de emissão 
aplicáveis, fixados na licença ambiental, cujo grau de exigência mínimo permitido consta das 
disposições legais e regulamentares ambientais em vigor. 

O operador deverá dar cumprimento acessório a outras disposições legais e regulamentares 
ambientais que lhe possam ser aplicáveis. 
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2.2.1 Emissões para o Ar 

2.2.1.1 Emissões difusas 

Existem na instalação fontes de emissão difusas para o ar decorrente da libertação de biogás, 
feita diretamente pela massa de resíduos, e que não são captados pela rede de drenagem de 
biogás, perdendo-se por difusão. 

2.2.1.2 Tratamento 

No que respeita ao tratamento do biogás deverá ser elaborado um estudo, em sede de 1.º 
RAA (vide ponto 6.2 desta LA), incluindo: 

 Quantificação da totalidade de biogás gerado anualmente no aterro, em toneladas e 
em m3; 

 Análise de viabilidade da implementação de um sistema de captação e drenagem do 
biogás gerado no aterro. 

Existem ainda emissões difusas de partículas decorrentes das operações a que são sujeitos 
os resíduos, principalmente nas operações de deposição de resíduos inertes e no 
processamento mecânico efetuado na plataforma de RCD. 

As emissões provenientes: 

 Da deposição de inertes são minimizadas através da cobertura permanente dos 
resíduos com telas apropriadas, que apenas são removidas temporariamente antes 
de cada deposição; 

 Do processamento mecânico de resíduos efetuado na plataforma de RCD são 
minimizadas através das barreiras laterais existentes no local de descarga dos 
resíduos. 

 

2.2.1.3 Monitorização 

2.2.1.3.1 Controlo das emissões difusas do aterro 

O  controlo das emissões difusas do aterro, nomeadamente do biogás, deverá ser efetuado 
de acordo com as condições estabelecidas no Alvará de licença da operação de deposição 
de resíduos em aterro. 

No que se refere ao cumprimento do estipulado no ponto 6.3. PRTR – Registo Europeu de 
Emissões e Transferências de Poluentes desta licença, e especificamente no que concerne 
a emissões para o ar, o operador deverá, através do respetivo sistema eletrónico, comunicar 
anualmente, em kg/ano, os parâmetros CO2 e CH4, bem como os demais poluentes PRTR 
emitidos pela instalação. Esta comunicação deverá ser complementada com memória 
descritiva dos métodos utilizados (no caso de utilização do método de cálculo, 
preferencialmente o método Landgem da United States Enviornmental Protection Agency – 
US EPA ou o método francês ADEME). 
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2.2.2 Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Os efluentes produzidos na instalação são os seguintes: 

a) Lixiviados provenientes do aterro sanitário; 

b) Águas residuais domésticas provenientes das zonas administrativas e sociais; 

c) Águas residuais produzidas na zona de armazenamento e abastecimento de 
combustível, na zona da oficina e na unidade de lavagem de rodados; 

d) Águas de escorrência e de lavagem provenientes do centro de triagem. 

 

2.2.2.1 Sistemas de drenagem e tratamento 

Os lixiviados, indicados na alínea a) e produzidos nas células, 1, 2, 3 e 4, são encaminhados 
através do sistema de drenagem de fundo a um poço de lixiviados, de onde são encaminhados 
para dois reservatórios de armazenamento de lixiviados, com uma capacidade de 50 m3, cada, 
que se encontram ligados entre si, estando um em carga e operando o outro como de reserva. 
Existe ainda uma bacia de retenção de lixiviados com uma capacidade de 5.300 m3, para 
utilização apenas em situação de recurso, nomeadamente situações de grande pluviosidade. 

Os reservatórios acima referidos possuem um sistema de descarga com adaptador de 
mangueira de ligação a camião fossa, através do qual se procede ao encaminhamento dos 
lixiviados para tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais de Agra (ETAR de 
Agra). A descarga é efetuada unicamente no ponto ED1, localizado na ETAR de Agra. 

O efluente indicado em b) é conduzido a ETAR compacta existente na instalação e 
posteriormente é encaminhado para um poço de infiltração. Na referida ETAR o efluente é 
sujeito a decantação, seguida de um sistema de lamas ativadas do tipo arejamento 
prolongado, sendo autorizada esta descarga de efluente no solo por infiltração, no ponto ES1. 

Os efluentes indicados em c) são conduzidos, através de rede de drenagem, a pré-tratamento 
num separador de hidrocarbonetos de dupla decantação, sendo posteriormente 
acondicionados temporariamente num depósito de 10 m3, de onde são encaminhados através 
de camião cisterna para tratamento na ETAR de Agra. 

Relativamente às águas pluviais, estas são recolhidas e encaminhadas para uma bacia de 
contenção de águas pluviais, constituída por duas secções, uma de menor volume, que tem 
como função a decantação de partículas sólidas e outra de maior volume, que tem como 
função o armazenamento dessas águas, para reutilização em rega, lavagens, ou descarga, 
dotado de um dissipador de energia. 
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2.2.2.2 Pontos de emissão  

O ponto de emissão de águas residuais e pluviais encontra-se identificado no Quadro 6. 

Quadro 6 – Ponto de descarga de águas residuais 

Ponto de 
Emissão/ 
Descarga 

Coordenadas 

Tipo Origem Meio recetor 
Regime de 
descarga Longitude Latitude 

ED1   

 
Doméstico e 

Industrial 
 

Lixiviados do aterro  ETAR de Agra Contínuo 

ES1   Doméstico ETAR compacta da 
instalação Solo Descontínuo 

2.2.2.3 Monitorização Ambiental 

2.2.2.3.1 Controlo dos odores 

O operador deverá cumprir com as condições gerais e específicas estabelecidas no Alvará 
de licença da operação de deposição de resíduos em aterro. 

2.2.2.3.2 Controlo dos lixiviados  

O operador deverá cumprir com as condições gerais e específicas estabelecidas no Alvará 
de licença da operação de deposição de resíduos em aterro. 

2.2.2.3.3 Controlo das águas pluviais potencialmente contaminadas e águas sub-superficiais 

O operador deverá cumprir com as condições estabelecidas no Alvará de licença da operação 
de deposição de resíduos em aterro. 

2.2.2.3.4  Controlo das águas subterrâneas 

O operador deverá cumprir com as condições estabelecidas no Alvará de licença da operação 
de deposição de resíduos em aterro. 

2.2.2.3.5 Controlo das águas residuais  

O autocontrolo dos efluentes associados ao ponto de descarga ED1 deve ser realizado em 
cumprimento com o estipulado na Autorização de Descarga de Águas Residuais em coletor 
emitida pela TRATAVE – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. ou outra entidade 
gestora que a venha a substituir, nomeadamente em termos de parâmetros a monitorizar, 
respetivos valores de emissão e periodicidade de 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 L015665.2016.RH2, de 
15.11.2016. 

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. 
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2.2.2.3.6 Dados Meteorológicos 

O operador deverá cumprir com as condições estabelecidas no alvará de licença da operação 
de deposição de resíduos. 

 

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 
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). 

 

 

 

 

 

http://www.ipac.pt/
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2.4 Registo das alterações topográficas  

Deve ser mantido pelo operador um registo anual das alterações topográficas decorrentes da 
exploração do aterro. Este registo deve conter em detalhe o seguinte: 

 Início e duração da deposição; 

 Superfície ocupada pelos resíduos, em toneladas e em m3; 

 Volume e composição dos resíduos depositados; 

 Métodos de deposição utilizados; 

 Cálculo da capacidade de deposição ainda disponível no aterro, em toneladas e em m3;  

 Comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos através de um 
registo sistemático dos levantamentos topográficos. Na fase de manutenção após 
encerramento deverá ser monitorizado igualmente o estado da cobertura do aterro. 

2.5 Resíduos e Monitorização 

2.5.1 Controlo dos resíduos rececionados e produzidos na instalação 

Em conformidade com o disposto no 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. 

Deverá, o operador, 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/EU1 (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. 

2.5.2 Armazenamento temporário 

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

No 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, 

                                                 
1 Altera a Decisão 2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados-
Membros a partir de 1 de junho de 2015. 
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big-bags. Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e 
capacidade de contenção das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas 
associados ao empilhamento desadequado dessas embalagens. Em particular, salienta-se 
que se forem criadas pilhas de embalagens, estas deverão ser arrumadas de forma a permitir 
a circulação entre si e em relação às paredes da área de armazenamento. Deverá ser também 
assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento temporário de 
resíduos, salientando-se ainda a necessidade do acondicionamento de resíduos permitir, em 
qualquer altura, a deteção de derrames ou fugas. 

O armazenamento das lamas de depuração ou de composição similar deverão cumprir o 
disposto no nº6 do artº 5º do Decreto – lei nº 276/2009 de 2 de outubro. 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a 
respetiva classificação em termos dos códigos LER, as suas características físicas e 
químicas, bem como as características que lhe 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, e, sempre que possível/aplicável, a indicação das categorias de risco com base na auto 
classificação de risco aplicável.  

O operador deverá cumprir com as condições estabelecidas no alvará de licença da operação 
de deposição de resíduos. 

2.5.3 Transporte 

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-
Lei 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. – Sistema Integrado 
de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), no SILiamb.  

Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, 
de 26 de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo 
o operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos 
aprovado pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda (INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o 
transporte nacional de resíduos. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas 
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 19-A/2014 de 7 de 
fevereiro. 

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 Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março, 
na sua redação atualizada. 
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3 MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

A atividade deve ser operada tendo em atenção as melhores técnicas atualmente disponíveis, 
que englobam medidas de carácter geral e medidas de implementação ao longo do processo 
de exploração e encerramento da instalação, preconizadas pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 
10 de agosto, que procede à transposição para transposição para a ordem jurídica nacional 
da Diretiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, relativa à deposição de resíduos em 
aterro. 

No que se refere à utilização de Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) transversais deverão 
ser analisados os seguintes documentos: 

 BREF ENE - Reference Document on Best Available Techniques for Energy 

Efficiency; 

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

 BREF EFS – Reference Document on Best Available Techniques on Emissions 

from Storage. 

 

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 7, 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 na alínea a), 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 7 – 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 

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 
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A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 8. 
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 8 – 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 9. 

Quadro 9 – Procedimentos a adotar pelo operador 

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

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

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

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

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 9, o operador deve enviar um relatório à 
APA até um mês após receção da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, 
indicada no Quadro 10. 
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Quadro 10 – 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 Diploma REI, as instalações onde se desenvolvem 
atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas 
relevantes, devem submeter à APA, um Relatório de Base efetuado de acordo com o previsto 
nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos do artigo 
22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio 
de 2014, com o número 2014/C 136/03 e disponível para consulta em http://eur-
lex.europa.eu/). Este relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação quantitativa 
com o estado do local após a cessação definitiva das atividades. 

A documentação submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas 
relevantes), em sede de licenciamento, encontra-se em análise, não sendo ainda possível 
concluir se a instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação 
do Relatório de Base previsto no Artigo 42º do diploma REI. Após a conclusão desta análise, 
a mesma será comunicada ao operador. 

6.2 Relatório Ambiental Anual 

O Relatório Ambiental Anual (RAA) deve ser enviado à APA em suporte digital (CD ou outro 
dispositivo gravável), reunindo os elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, 
incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as metas 
acordadas.  

O RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e deverá 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 11. 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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Quadro 11 – 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. 

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

 

Gestão de Recursos - Águas de abastecimento  

No RAA devem ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

 Registo do volume extraído na captação de água (em m3/mês) (AC1) através do contador 
instalado à saída da mesma, discriminando sempre que possível pelos seus diferentes 
usos;  

 Informação quanto ao período de funcionamento anual da captação AC1; 

 Consumo médio mensal medido através do medidor de caudal e o consumo específico 
mensal de água (em m3 de água consumida por toneladas de resíduo depositado), 
explicitando a forma de determinação dos valores apresentados. 

 

Gestão de Recursos - Energia  

Deverão ser integrados como parte do RAA os seguintes relatórios síntese: 

 Consumo médio mensal de energia elétrica (em kWh) e consumo específico (em kWh 
de energia consumida por tonelada de resíduos depositados); 

 Consumo médio mensal de gasóleo (em litros) e consumo específico (em litros de 
gasóleo consumido por tonelada de resíduos depositados). 

Deverá ainda ser explicitada a fórmula de cálculo dos valores apresentados. 
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Emissões para o ar  
 

 Controlo das emissões difusas do aterro 

No que respeita ao tratamento do biogás deverá ser elaborado um estudo, em sede de 1.º 
RAA incluindo: 

 Quantificação da totalidade de biogás gerado anualmente no aterro, em toneladas e 
em m3; 

 Análise de viabilidade da implementação de um sistema de captação e drenagem do 
biogás gerado no aterro. 

Um relatório síntese do controlo efetuado às emissões difusas do aterro deve ser integrado 
como parte do RAA, bem como a quantificação da totalidade de biogás gerado anualmente 
no aterro, em toneladas e em m3. 

 

Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

 Controlo dos lixiviados 

Um relatório síntese do controlo efetuado deve ser integrado como parte do RAA. 

 Controlo da descarga das águas residuais 

Relatórios síntese da qualidade e do volume mensal das águas residuais descarregadas no 
ponto ED1 e no ponto ES1, das leituras do medidor de caudal associado às descargas, devem 
ser integrados como parte do RAA.  

Relatórios síntese da qualidade das águas pluviais reutilizadas, dos volumes mensais e das 
leituras dos medidores de caudal associados à reutilização. 

 Controlo das Águas Subterrâneas 

Um relatório síntese das análises das águas subterrâneas deve ser integrado como parte do 
RAA. 

 Controlo das Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas e Águas Sub-superficiais  

Um relatório síntese das análises conjuntas às águas pluviais potencialmente contaminadas 
e às águas sub-superficiais deve ser integrado como parte do RAA. 

 

Dados Meteorológicos 

Um relatório síntese das análises dos dados meteorológicos deve ser integrado como parte 
do RAA. 

 
Ruído  

Um relatório síntese dos resultados das monitorizações efetuadas deve ser integrado no RAA. 

 

Registo das alterações topográficas  

Um relatório síntese dos registos efetuados deve ser integrado como parte do RAA.  
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Resíduos e Monitorização 

 Controlo dos resíduos  

Um relatório síntese dos registos efetuados para os resíduos rececionados na instalação, 
deve ser integrado como parte do RAA. 

Um relatório síntese dos registos dos resíduos produzidos, com a seguinte informação deve 
ser integrado como parte do RAA: 

 A quantidade e o tipo de resíduos, segundo a classificação da LER; 

 Destino dos resíduos, incluindo informação sobre o operador e respetiva operação de 
valorização / eliminação a que os mesmos irão ser sujeitos. 

 Armazenamento temporário  

Caso o armazenamento temporário de resíduos na instalação seja realizado por período 
superior a um ano deverá ser efetuado ponto de situação do licenciamento específico, com 
apresentação dos devidos elementos comprovativos. 

Sempre que forem realizadas ações de melhoria nos locais de armazenamento temporário 
de resíduos da instalação deverá ser apresentada memória descritiva sobre as ações 
efetuadas, assim como, sempre que relevante, planta(s), a escala adequada e devidamente 
legendada(s), evidenciando as obras realizadas. 

 

MTD utilizadas e medidas a implementar  

A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência que sejam 
adequados à instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciem a sua 
utilização deverá ser sistematizada e objeto de apresentação no RAA. 

 
Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência 

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve 
ser integrado como parte do RAA. 

 
Gestão de Informação/Registos, documentação e formação  

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

 
Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

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. Em cada caso concreto, e em função da 
especificidade do equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA 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. 
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6.3 PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e 
procedimentos definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 
127/2008, de 21 de julho (Diploma PRTR), e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de 
janeiro, referente ao Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(Regulamento PRTR).  

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 12. 

Quadro 12 – 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. 
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Abreviaturas 
 
APA, IP – Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

APA/ARH  – Agência Portuguesa do Ambiente, IP – Administração de Região Hidrográfica 

BREF – Reference Document 

CAE – Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 

CCDR  – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

EC  – Entidade Coordenadora 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 

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

IGAMAOT – Inspeção-Geral do Agricultura, do Mar, da Ambiente e do Ordenamento do 

Território 

INCM  – Imprensa Nacional - Casa da Moeda 

IPAC  – Instituto Português de Acreditação 

JOC  – Jornal Oficial da Comunidade 

LA  – Licença Ambiental 

LER  – Lista Europeia de Resíduos 

MTD  – Melhores Técnicas Disponíveis 

NIPC – Número de Identificação de Pessoa Coletiva 

OGR – Operação de Gestão de Resíduos 

PCIP – Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

RAA – Relatório Ambiental Anual 

RGR – Regulamento Geral do Ruído 

RGGR – Regime Geral de Gestão de Resíduos 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 

SGA – Sistema de Gestão Ambiental 

SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 

SIGRE – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

SILiamb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SIRAPA – Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente 

Tep – Toneladas equivalente de petróleo 

TURH – Título de Utilização dos Recursos Hídricos 

VLE – Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade  

A instalação, com 11 trabalhadores, e projetada para um tempo de vida útil de 17 anos, é 
constituída por quatro unidades operacionais, a saber: 

1. O aterro de resíduos não perigosos, constituído por 4 Células de deposição (Célula 
1, 2, 3 e 4), que possui uma capacidade instalada de 1.775.800 toneladas, a que 
corresponde um volume de 2.192.400 m3, com uma compactação dos resíduos 
assegurando uma densidade média de 0,81 ton/m3; 

2. O aterro de resíduos inertes, constituído por uma célula de deposição (Célula 5) de 
resíduos inertes e provenientes da Plataforma de Tratamento de Inertes da 
Construção e Demolição; 

3. O centro de triagem de resíduos não perigosos valorizáveis, onde serão 
processados resíduos não perigosos contendo frações valorizáveis, 
nomeadamente de vidro, metais, plásticos, borrachas, têxteis, papel/cartão e 
madeira. Os resíduos triados valorizáveis são expedidos para o exterior para 
reciclagem e os resíduos resultantes desta operação depositados no aterro; 

4. A plataforma de descarga e processamento de resíduos inertes de construção e 
demolição (RDC), em diferentes granulometrias. Os resíduos valorizáveis serão 
expedidos para o exterior e os resíduos resultantes desta operação serão 
armazenados na Célula 5, conforme indicado no ponto 2. 

A construção será faseada da seguinte forma: 

 Fase I – Construção da Célula 1, Célula 5 e demais infraestruturas. À data de 
emissão da presente LA a Célula 1 já se encontra completa; 

 Fase II - Construção da Célula 2, cuja exploração se encontra a decorrer; 

 Fase III - Construção da Célula 3; 

 Fase IV - Construção da Célula 4. 

A instalação contempla, para além das infraestruturas já mencionadas, o seguinte: 

 Instalações de apoio, constituídas pela portaria, área administrativa e área social; 

 Zona oficinal, báscula de pesagem e sistema de lavagem de rodados; 

 Zona de depósito e abastecimento de combustível; 

 Sistema de acondicionamento de lixiviados, constituído por dois reservatórios de 50 
m3 de capacidade cada e de uma bacia de lixiviados impermeabilizada, com uma 
capacidade de 5.300 m3; 

 Bacia de águas pluviais impermeabilizada, com uma capacidade de 4.300 m3, que 
garante um volume mínimo permanente de 900 m3 para o combate a incêndios. 
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ANEXO II – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 

 Furo de Captação AC1: A00514/2009-RH2.1198.A, de 04.03.2009 

 Ponto de Descarga ES1: L015665.2016.RH2, de 15.11.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Processo n.º: 450.10.04.01.007833.2016.RH2

Utilização n.º: L015665.2016.RH2

Início: 2016/11/15

Validade: 2018/11/14

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00118313

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 507062566

Nome/Denominação Social* Valor-Rib - Indústria de Resíduos, lda

Morada* Avenida Carlos Bacelar, nº 174

Localidade* VILA NOVA DE FAMALICÃO

Código Postal 4761-922

Concelho* Vila Nova de Famalicão

Telefones 252323225

Fax 252323232

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação ETAR compacta (Valor-Rib - Indústria de Resíduos, Lda)

Nível de tratamento implementado Secundário

Tipo de tratamento ETAR compacta, em regime de arejamento prolongado

Caudal Máximo descarga 10.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia Ave / Vila Nova de Famalicão / Gondifelos

Longitude -8.585280

Latitude 41.397400

População servida (e.p.) 50

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Sanitários e refeitório

Características do Afluente Bruto

Volume máximo mensal 300.0 (m3)

CBO5 400.0 (mg/L O2)

CQO 600.0 (mg/L O2)

N 80.0 (mg/L N)

P 20.0 (mg/L P)

Designação da rejeição ETAR compacta (Valor-Rib - Indústria de Resíduos, Lda)

Meio Recetor Solo

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Ave / Vila Nova de Famalicão / Gondifelos
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Longitude -8.58528

Latitude 41.39740

Região Hidrográfica Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica Ave

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público
hídrico do Estado, se aplicável.

4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido na cláusula 4ª, não
seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será aplicada tendo por base as características do efluente
bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR e incluídas no anexo à presente licença.

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

11ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

16ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

17ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença.

18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

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

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à Entidade Licenciadora no prazo de cinco dias.
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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 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 a ocorrer.

5ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima de forma a não interferir com qualquer poço, furo,
mina, nascente ou similar, existente no local.

6ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

7ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

8ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou
preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.

9ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

10ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

11ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

12ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

13ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados
obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

14ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das entidades competentes, conforme o modelo apresentado em Anexo.

15ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
recetor ou outras restrições de utilização local que o justifiquem.

16ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 1400,00 € (mil e quatrocentos euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação
ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente
à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas
disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento
das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.

Parâmetro VLE

Fósforo total (mg/L P) 10

Azoto total (mg/L N) 15

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60
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Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 40

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150

pH (Escala de Sörensen) 6-9

Legislação

Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto 

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº 6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

Os resultados do programa de autocontrolo qualitativo e quantitativo (volume mensal de efluente líquido rejeitado) serão enviados à
entidade licenciadora, em formato digital, para o e-mail arhn.trh@apambiente.pt, até ao dia 15 do mês seguinte ao trimestre a que
respeitam as medições ou serão reportados no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que pode ser acedido em
https://siliamb.apambiente.pt.

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.

Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade trimestral.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Medidor decaudal

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

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

Mensal Composta (i)

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Mensal Composta (i)

Saída Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Mensal Composta (i)

Saída Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

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

Mensal Composta (i)

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

Mensal Composta (i)

Saída Fósforo total (mg/L P) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno

Mensal Composta (i)
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pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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