
 
 

 LICENÇA AMBIENTAL  
LA n.º 711/1.0/2018 

 

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 
 

EUROPA&C Kraft Viana, S.A. 
 
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 503 097 055, para a instalação: 
 

EUROPA&C Kraft Viana, S.A. 
 

sita na União das Freguesias de Deocriste, Portela Susã e Subportela e Concelho de Viana do 
Castelo, para o exercício das atividades de:  
 

fabrico de pasta kraft não branqueada, fabrico de pasta a partir de fibras 

recicladas (RCF) sem destintagem, fabrico de papel kraftliner, operação de 

gestão de resíduos (não perigosos) – eliminação em aterro, 

produção de eletricidade de origem térmica 
 

incluídas nas categorias 6.1 a), 6.1 b), 5.4 e 1.1 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 classificadas, 

respetivamente, com as CAERev.3 n.º 17110 (fabricação de pasta), n.º 17120 (fabricação de 

papel e de cartão (exceto canelado)), n.º 38212 (tratamento e eliminação de outros resíduos 

não perigosos), n.º 35112 (produção de eletricidade de origem térmica) e n.º 35301 (produção 

e distribuição de vapor, água quente e fria por conduta) e de acordo com as condições fixadas 

no presente documento. 

 
Esta licença substitui a Licença Ambiental n.º 27/2007, de 04 de julho. 
 

A presente licença é válida até 30 de agosto de 2026. 
 
Amadora, 30 de agosto de 2018 
 

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

             

  

                                                                           Nuno Lacasta  

NUNO 
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Assinado de forma digital 
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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, 

Regime de Emissões Industriais (REI) e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. 

Trata-se da renovação da LA n.º 27/2007, sendo a presente licença emitida para a instalação no seu 

todo. As atividades sujeitas ao REI realizadas na instalação devem ser exploradas e mantidas de acordo 

com o projeto aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA.  

Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença o operador deve atuar 

de acordo com o descrito no Ponto 4. 

Esta LA será ajustada aos limites e condições relativas à prevenção e controlo integrados da poluição, 

sempre que a Agência Portuguesa do Ambiente (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. 

Os relatórios periódicos, a elaborar pelo operador (ver Ponto 6), nomeadamente o Relatório Ambiental 

Anual (RAA), constituem mecanismos de acompanhamento da presente LA. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade ou com parte dela pode ser realizada ou iniciada sem a 

prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC) e análise por parte da APA. 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será integrada na 

licença da atividade a emitir pela EC e não substitui outras licenças emitidas pelas autoridades 

competentes, nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 

competente em razão da área da 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. 

A presente licença é independente e não substitui qualquer outra a que o operador esteja obrigado a 

dar cumprimento. 

1.1 – Identificação e Localização  

1.1.1 – Identificação  

  Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador EUROPA&C Kraft Viana, S.A.  

Instalação EUROPA&C Kraft Viana, S.A. 

NIPC 503 097 055 

Morada 

 

Estrada 23 de Fevereiro, n.º 372  

Deocriste 

4905-261 Deocriste 
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1.1.2 – Localização da instalação  

Quadro 2 – Caraterísticas e localização geográfica 

Coordenadas geográficas, latitude e longitude, do 
ponto médio da instalação (formato WGS84)  

41°42'07"N 
08°42'57"W 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Áreas 

Área total (m
2
) 566 670 

Área coberta (m
2
) 52 838 

Área impermeabilizada (m
2
) 322 602 

   

1.2 – Atividades da Instalação e Processo Produtivo 

1.2.1 – Atividades 

Quadro 3 – Atividades PCIP desenvolvidas na instalação  

Atividade 
Económica 

CAErev.3 Designação CAE Categoria PCIP Capacidade Instalada 

Principal  17120 
Fabricação de papel e de cartão 

(exceto canelado) 

6.1b) 

(secundária) 

Capacidade de produção instalada: 

1 400 t/dia  

511 000 t/ano 
1
 

Secundária 17110 
Fabricação de pasta - Kraft não 

branqueada 

6.1a) 

(principal) 

Capacidade de produção instalada: 

708 tSA/dia  

258 420 tSA/ano 
1
 

Secundária 17110 
Fabricação de pasta – Reciclada sem 

destintagem 

6.1a) 

(principal) 

Capacidade de produção instalada: 

667 tSA/dia 

243 455 tSA/ano 
1
 

Secundária 38212 
Tratamento e eliminação de outros 

resíduos não perigosos
2
 

5.4. 
(secundária) 

Capacidade total instalada:  

223 380 t 

180 700 m3 

Secundária 

35112 
Produção de eletricidade de origem 

térmica. 
1.1 

(secundária) 

322 MWt3 

 
35301 

Produção e distribuição de vapor, 
água quente e fria e ar frio por 

conduta. 

 

Dentro do perímetro industrial da EUROPA&C Kraft Viana, S.A. existe a seguinte instalação que constitui 

uma entidade jurídica independente desta instalação PCIP (detida a 100% pela EUROPA&C Kraft Viana, 

S.A.):  

• EUROPA&C Energia Viana, S.A. 

Existe um protocolo entre as duas entidades jurídicas mencionadas em epígrafe, onde constam os 

direitos e deveres de cada entidade jurídica e onde a EUROPA&C Kraft Viana, S.A. se assume como o 

operador PCIP responsável nas matérias ambientais, incluindo os reportes estabelecidos nesta LA.  

 

                                                                 
1 Capacidade instalada calculada de acordo com o preconizado na subalínea i) da alínea g) do art.º 3.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. 

2 Ano de encerramento previsto: 2030. 

3 Inclui a potência térmica da Caldeira de Recuperação.   
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1.3 – Articulação com outros Regimes Jurídicos  

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas na instalação 

Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de 
março, que estabelece o regime 

de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade (diploma 

CELE), ou outra legislação em 
vigor para este regime durante a 

validade desta Licença Ambiental.  

Ver Anexo II 

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa 

(TEGEE) n.º 039 (EUROPA&C Kraft Viana, S.A.) 

 

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa 

(TEGEE) n.º 043 (EUROPA&C Energia Viana, S.A.) 

 

Fabrico de papel ou cartão com 

uma capacidade de produção 

superior a 20 t/dia do Anexo II 

 

 Instalações de combustão com 

uma potência térmica nominal 

superior a 20 MW 

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

regime da utilização dos recursos 
hídricos, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 391-A/2007, de 21 de 
dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 

93/2008, de 4 de junho, pelo 
Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 
de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 

245/2009, de 22 de setembro, ou 
outra legislação em vigor para 
este regime durante a validade 

desta Licença Ambiental. 

 Ver Anexo III 

 

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - 
Ocupação temporária para construção, alteração 

e implantação de instalações, fixas ou 
desmontáveis.  

Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos – 
Captação de Água Superficial: Ponto AC1 e AC2.  

 

 

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – 
Rejeição de Águas Residuais: Ponto EH1 

 

As Licenças/Autorizações de 
Utilização de Recursos Hídricos que 
forem emitidas para esta instalação, 

durante a validade desta Licença 
Ambiental, passam a integrá-la. 

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 
de agosto, que estabelece o 

regime jurídico da deposição de 
resíduos em aterro, ou outra 
legislação em vigor para este 

regime durante a validade desta 
Licença Ambiental 

Licença de Exploração do Aterro e respetivos 
Averbamentos 

Aterro de resíduos não perigosos 
produzidos na instalação  

Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 
de julho, o qual estabelece o 

regime jurídico da 
responsabilidade por danos 
ambientais, alterado pelos 

Decretos-Leis n.º
s
 245/2009, de 

22 de setembro, 29-A/2011, de 1 
de março e 60/2012, de 14 de 
março, ou outra legislação em 

vigor para este regime durante a 
validade desta Licença Ambiental 

– 
O operador possui apólice de 

seguro 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 
de julho, relativo ao Registo 

Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 
6/2011, de 10 de janeiro, ou 

outra legislação em vigor para 
este regime durante a validade 

desta Licença Ambiental 

Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)
 

Categorias 6a, 6b, 1c, 5d 

A instalação tem implementadas as seguintes normas:  

• NP EN ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – desde 1989; 

• NP EN ISO/IEC 17025 – Acreditação de Laboratório – desde 1989; 
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• Norma FSC – Cadeia de Custódia – desde 2010;  

• Norma PEFC – Cadeia de Custódia – desde 2010;  

• NP EN ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – desde 2013;   

• NP EN ISO 50001 – Sistema de Gestão de Energia – desde 2014; 

• OHSAS 18001/NP 4397 – Sistema de Gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho – desde 

2015. 

 

Em matéria de legislação ambiental, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de outros 

diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das respetivas áreas de 

aplicação específicas. 

1.4 – Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 8 anos, exceto se ocorrer durante o seu prazo de 

vigência alguma das situações previstas no Art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e 

Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, que motive a sua caducidade. 

O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da atual 

Licença Ambiental, seguindo os procedimentos legalmente previstos no Art.º 21.º do REI, em 

conjugação com o previsto nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2015 (LUA), de 11 de maio, ou 

outra legislação em vigor à data.   

2 – Condições Operacionais de Exploração 

O ponto 1 e o ponto 2 do Anexo I apresentam as condições operacionais de exploração da instalação.  

2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 – Matérias-primas e produto 

As principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo da pasta kraft não branqueada são a 

madeira de pinho e de eucalipto, sendo também utilizadas outras substâncias como a soda cáustica e 

sulfato de sódio. A produção de pasta a partir de fibras recicladas (RCF) sem destintagem utiliza como 

principal matéria-prima cartão e papel usado (reciclado). Estas duas pastas são, por sua vez, utilizadas 

para produzir papel kraftliner, que é o produto final fabricado na instalação.  

Dado algumas das matérias subsidiárias utilizadas na instalação serem classificadas como perigosas para 

a saúde humana ou para o ambiente, o operador deverá tomar em consideração a necessidade de 

garantir que, em matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de Dados de Segurança, as matérias 

subsidiárias perigosas utilizadas cumprem os requisitos definidos pela legislação aplicável acautelando, 

sempre que necessário, esses aspetos junto dos respetivos fornecedores. 

Qualquer alteração decorrente da modificação das matérias-primas e/ou subsidiárias utilizadas que 

possa apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a água 

terá de ser comunicada à APA. 

2.1.2 – Águas de abastecimento 

A água de abastecimento, utilizada para consumo humano, provém da rede pública, tendo-se verificado 

nos últimos anos, um consumo de cerca de 14 000 m
3
/ano.  
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O consumo total anual água, utilizado na atividade industrial, durante o ano de 2017 
4
 foi de 7 263 

710 m
3
/ano, sendo que 1 025 543 m

3
/ano correspondem ao consumo anual da Central de Energia – 

EUROPA&C Energia Viana, S.A.. 

As captações de água nos pontos AC1 e AC2 estão autorizadas, conforme o estipulado nas 

Autorizações/Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos identificadas no Quadro 4 (ver Anexo III). 

Caso haja alguma alteração ao regime de exploração de alguma das captações, deverá ser comunicada 

à APA. 

Em termos de consumos específicos (m
3
/tSA e m

3
/t papel), a instalação apresenta desempenhos de 

acordo com o previsto no Documento de Referência no âmbito da DEI para aplicação setorial, Best 

Available Techniques (BAT) Conclusions for the Production of Pulp, Paper and Board (BREF PP 2015) para 

os processos de fabrico realizados na instalação.  

 

2.1.3 – Energia 

Quadro 5 – Consumo Médio de Energia 
5
 

Tipo de 
combustível 

Consumo anual 
Capacidade de 

armazenamento 
Licenciamento 
de depósitos 

Destino/Utilização 

Biomassa 38 719 tAS 8 000 m
3
 – Caldeira de Biomassa 

Energia Elétrica 243 710 MWh  – – Processo produtivo 

Fuelóleo  8 779 t 500 m
3
 Sim 

Forno de Cal;  
Caldeira de Recuperação  

Gás Natural 128 083 000 Nm
3
 – – 

Turbinas a Gás (CHP1 e CHP2);  

Caldeira de Biomassa  

Gás Propano 22 056 kg 26,68 m
3
 Sim 

Caldeira de Recuperação 
(auxiliar) 

Gases Não 
Condensáveis 97 075 kg – – Forno de Cal 

Gasóleo 579 206 l 136,5 m
3
 Sim 

Bombas de Emergência da 
Rede de Incêndios;  

Empilhadores;  

Tratores e gruas  

Lamas da ETARI
6
 13 249 t 8 000 m

3
 – Caldeira de Biomassa  

Lixívia Negra 233 802 t 8 050 m
3
 – Caldeira de Recuperação 

Metanol 376 772 kg 11,5 m
3
 Sim Forno de Cal 

Rejeitados 
Reciclagem Papel

6
 22 411 t 8 000 m

3
 – Caldeira de Biomassa  

Tall-oil 54 206 kg 120 m
3
 – Forno de Cal 

 

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

Em termos de consumos específicos, a instalação deverá utilizar uma combinação de técnicas relativas 

ao Consumo de Energia e Eficiência Energética, possíveis de implementar na instalação, tal como 

descritas na Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE, de 26 de setembro de 2014.   

                                                                 
4 Ano representativo da situação atual e futura da instalação. 
5 Com base nos consumos relativos a 2017. 
6 Armazenagem conjunta no Silo de Biomassa.  
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2.1.4 – Sistemas de Refrigeração 

O operador deverá garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em 

consideração as medidas/técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) e previstas 

no BREF ICS, bem como garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 

controlo da legionella nos sistemas de água, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos 

aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade competente nesta matéria, e da legislação em 

vigor aplicável. 

O operador deverá ainda manter em arquivo e disponibilizar, sempre que solicitado pelas autoridades 

competentes, os resultados das intervenções e análises efetuadas de acordo com os procedimentos 

previstos nos documentos acima indicados. 

Caso a instalação apresente equipamentos que contêm fluidos frigorigéneos, os mesmos estão sujeitos 

às disposições previstas no Regulamento (CE) nº 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16 de Setembro, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, bem como no Decreto-

Lei n.º 85/2014, de 27 de Maio, que assegura a sua aplicação na ordem jurídica nacional, sendo que, 

desde 01/01/2015, não é possível utilizar HCFC revalorizados ou reciclados para fins de manutenção e 

reparação dos equipamentos. 

 

Assim, os equipamentos que contenham ou dependam de HCFC podem continuar em funcionamento 

desde que, no âmbito das intervenções de manutenção e reparação, não sejam utilizadas substâncias 

regulamentadas, independentemente da quantidade de fluido frigorigéneo presente no equipamento. 

Neste caso, os equipamentos deverão ser sujeitos a deteções periódicas de fugas com a periodicidade 

mínima referida no art.º 23.º do Regulamento (CE) n.º 1005/2009, desde que as mesmas não impliquem 

o contacto direto com o fluido, devendo ser efetuadas por técnicos certificados no âmbito do Decreto-

Lei n.º 35/2008, de 27 de Fevereiro. Se os equipamentos não necessitarem de manutenção, podem 

operar indefinidamente, não sendo obrigatório substituir o referido gás. 

 

Quando estes equipamentos deixarem de operar (devido às proibições acima mencionadas), podem ser 

convertidos (enchimento com substâncias que não contenham ODS), ou desmantelados. Caso exista 

uma intervenção que envolva o contacto com o fluido frigorigéneo, deverá o operador proceder ao 

encaminhamento do mesmo para um operador de gestão de resíduos licenciado. 

 

A utilização de gases fluorados com efeito de estufa na instalação, requer o cumprimento das diretrizes 

disponíveis na página desta Agência, www.apambiente.pt (Instrumentos -> Gases Fluorados). Alerta-se 

para as restrições de utilização definidas no art.º 13º do Regulamento (UE) n.º 517/2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de Abril: a partir de 01 de janeiro de 2020 é proibida a utilização de gases 

fluorados com efeito de estufa cujo potencial de aquecimento global seja igual ou superior a 2 500 na 

assistência técnica ou na manutenção de equipamentos de refrigeração com uma carga de 40 toneladas 

ou mais de equivalente de CO2. 

2.2 – Emissões  

O operador deve 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 os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo mínimo possível. 
Deverá ser elaborado um plano de manutenção dos sistemas instalados, que inclua a indicação sobre a 
periodicidade das operações realizadas e detalhe dos respetivos procedimentos. 

O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e de 
monitorização. 

Os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, deverão ser operados, calibrados e 
mantidos, de acordo com as recomendações expressas e devem ser operados de modo que a 
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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. 

2.2.1 – Emissões para o ar 

2.2.1.1 – Pontos de Emissão  

Na instalação existem 6 pontos de emissão para a atmosfera, que são descritos no quadro seguinte. 

Quadro 6 - Caraterização das fontes de emissão pontual  

Código do 
Ponto de 
Emissão 

Fonte 
Ponto de 
Emissão  

Potência 
Térmica 

Instalada 
(MWt) 

Regime de 
Emissão 

Altura 
Total 
(m)

 (1)
 

 

Combustível 
Atividade 

Relacionada  

FF1 Forno de Cal  Chaminé 12,3 Contínuo 23,79 

 

Fuelóleo (principal); 

Metanol;  

Tall-oil;  

Gases Não 

Condensáveis 

 

Produção de cal 

FF2 

Caldeira de 
Recuperação  

(Ponto A) 
Chaminé 111 Contínuo 

93,15 

Lixívia Negra 
(principal);  

Fuelóleo 
(auxiliar) 

Recuperação 
química da lixívia 

negra; 

Produção de vapor  

Caldeira de Biomassa 
(Ponto B) 

Chaminé 35 Contínuo 

Biomassa 
(Principal);  

Rejeitados da 
Reciclagem do 

Papel;  
Lamas da ETARI;  

Gás Natural 
(auxiliar) 

Produção de vapor 

FF3 Tanque de “Smelt” Chaminé – Contínuo 67,67 – 
Recuperação 

química do “smelt” 

FF4  
Turbina a Gás 1 e 

Caldeira Recuperativa 
1 (CHP1) 

Chaminé 89 Contínuo 50 Gás Natural  
Produção de 

energia e vapor 

FF5 
Turbina a Gás 2 e 

Caldeira Recuperativa 
2 (CHP2) 

Chaminé 87 Contínuo 67 Gás Natural  
Produção de 

energia e vapor 

FF6 Flare
7
  Chaminé 1,5 Esporádico  19,7 Gás Natural 

(auxiliar) 
Queima de gases 
não condensáveis 

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

                                                                 
7 A flare só funciona em períodos de instabilidade processual, arranques, paragens e quando existem avarias no queimador de 

gases não condensáveis no forno da cal. Por norma, funciona menos de 500 horas/ano.  
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No que se refere à altura das chaminés associadas às fontes pontuais listadas no quadro anterior, 

atendendo à natureza qualitativa e quantitativa dos efluentes emitidos e respetivos caudais mássicos 

associados, tendo em consideração os processos afetos a cada fonte e atendendo também aos 

obstáculos existentes na sua envolvente, considera-se que as chaminés destas fontes apresentam 

alturas adequadas à correta dispersão dos poluentes. 

As chaminés existentes na instalação deverão dar cumprimento às normas relativas à construção de 

chaminés, de acordo com a legislação em vigor.  

A secção de amostragem deverá apresentar uma localização, n.º de tomas e pontos de amostragem, de 

acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007, relativa às condições a cumprir na 

“Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares de eixo vertical” e na 

Norma EN 15259:2007, relativa à medição de emissões em fontes fixas. 

As chaminés deverão apresentar secção circular, o seu contorno não deve ter pontos angulosos e a 

variação da secção, particularmente nas proximidades da saída dos efluentes gasosos para a atmosfera, 

deve ser contínua e lenta, devendo ainda a convergência ser cuidadosamente realizada. É também de 

referir que as chaminés não deverão possuir dispositivos de topo, ou outros, que diminuam a dispersão 

vertical ascendente dos gases, nomeadamente quando se refere a processos de combustão. 

Em eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação da NP 2167, e tendo por base proposta 

fundamentada do operador, poderão ser aprovadas secções de amostragem alternativas, devendo o 

operador demonstrar os fundamentos considerados relevantes e respetivos elementos técnicos 

complementares de análise.  

Na instalação, existem 2 bombas de água da rede de combate a incêndios acionadas por motores a 

diesel, encontrando-se enquadradas no âmbito de exclusão da alínea a) do n.º 2 do art.º 2.º do Decreto-

Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.  

2.2.1.2 – Tratamento 

O quadro seguinte apresenta uma síntese dos principais sistemas de tratamento associados às fontes de 

emissão pontual.  

Quadro 7 – Sistemas de Tratamento associados às Fontes Pontuais 

Referência Fonte Equipamentos de Tratamento Associados 

FF1 Forno de Cal  
Eletrofiltro com 1 câmara (2 campos elétricos) 

(Eficiência: > 99%) 

FF2 

Caldeira de 
Recuperação  

(Ponto A) 

Eletrofiltro com 1 câmara (3 campos elétricos) 

(Eficiência: > 98%) 

Caldeira de Biomassa 
(Ponto B) 

Eletrofiltro com 1 câmara (2 campos elétricos) 

(Eficiência: > 98,5%) 

FF3 Tanque de “Smelt” 
Lavador de gases  

(Eficiência: n.d.) 

FF4  
Turbina a Gás 1 e 

Caldeira Recuperativa 1 
(CHP1) 

Queimador de baixa emissão de NOx 
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Referência Fonte Equipamentos de Tratamento Associados 

FF5 
Turbina a Gás 2 e 

Caldeira Recuperativa 2 
(CHP2) 

Queimador de baixa emissão de NOx 

FF6 Flare n.a.  

2.2.1.3 – Monitorização 

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera deverão ser efetuados de acordo com o 

especificado nos Quadros 8, 9, 10, 11, 12 e 13 que se apresentam de seguida, não devendo nenhum 

parâmetro de emissão exceder os VLE aí mencionados.  

 

Quadro 8 – Condições de Monitorização e VLE associados ao Forno de Cal - FF1 

Parâmetro VLE* Origem do(s) VLE 
Frequência da 
monitorização 

S gasoso (TRS-S + SO2-S) Até 09/2021: 0,18 kg S/tSA
8
 – Média anual 

Após 09/2021: 0,12 kg S/tSA – Média anual 
BREF PP 2015 com  

derrogação até 09/2021 
 

Pontual 

(2 vezes por ano) 

 

SO2 580 mg/Nm
3**

 
Histórico/Abordagem 

Setorial 

NOx (expresso em NO2) 0,45 kg/tSA
9
 – Média anual 

450 mg/Nm
3**

 
BREF PP 2015 e Abordagem 

Setorial 

Partículas 0,05 kg/tSA
10

 – Média anual 

50 mg/Nm
3**

 
BREF PP 2015 e Abordagem 

Setorial 

TRS (expresso em S) 60 mg/Nm
3

 – Média mensal 

75 mg/Nm
3 

– Média diária 
Histórico/Abordagem 

Setorial 
Contínuo

11
   

* Os VLE em concentração referem-se a um teor de 6% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos. 

** Nenhum dos resultados das medições efetuadas pode ultrapassar o VLE definido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Derrogação concedida ao abrigo do n.º 6 do art.º 30.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação 
n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. O operador deve apresentar à APA até setembro de 2020 um projeto que lhe permita começar 
a cumprir os VEA-MTD aplicáveis a este equipamento no máximo em setembro de 2021. Os VEA-MTD encontram-se definidos na 
MTD 24 da Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE. 

9 Conforme nota de rodapé do Quadro 8 das Conclusões MTD “se forem utilizados combustíveis gasosos de origem vegetal (p.e. 
gases não condensáveis), incluindo os obtidos como subprodutos no processo de produção de pasta, podem ocorrer valores de 
emissões até 450 mg/Nm3 (correspondentes a 0,45 kg Nox/tSA)”.  

10 Conforme nota de rodapé do Quadro 9 das Conclusões MTD “em fornos de cal existentes equipados com precipitadores 
eletrostáticos próximos do final de vida útil, os valores de emissões podem aumentar com o tempo, atingindo 50 mg/Nm3 (valor 
correspondente a 0,05 kg/tSA)”.  

11 A monitorização em contínuo só se aplica a partir de janeiro de 2019.  
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Quadro 9 – Condições de Monitorização e VLE associados à Caldeira de Recuperação – FF2 (ponto A)
12

 

Parâmetro VLE* Origem do(s) VLE 
Frequência da 
monitorização 

SO2
13

 450 mg/Nm
3 

– Média diária  
BREF PP 2015 com 

derrogação até 09/2026 

Contínuo 
S gasoso (TRS-S + SO2-S)

13
 0,34 kg S/tSA – Média anual 

BREF PP 2015 com 
derrogação até 09/2026 

TRS (expresso em S) 10 mg/Nm
3 

– Média diária BREF PP 2015 

NOx (expresso em NO2) 1,4 kg/tSA – Média Anual 
500 mg/Nm

3
 – Média diária 

BREF PP 2015 e 

Legislação Nacional 

Partículas
13

 0,8 kg/tSA – Média Anual  

225 mg/Nm
3
 – Média diária 

BREF PP 2015 com 
derrogação até 09/2026 
e Histórico/Abordagem 

Setorial 

Contínuo 

COVNM (expresso em C) 110 mg/Nm
3
 Legislação Nacional 

Pontual 

(2 vezes por ano) 

* Os VLE em concentração referem-se a um teor de 6% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos. 

 

Quadro 10 – Condições de Monitorização e VLE associados à Caldeira de Biomassa – FF2 (ponto B)
 
  

Parâmetro 
VLE 

(mg/Nm
3
, 11% O2) 

Origem do(s) VLE 
Frequência da 
monitorização 

Partículas 20 

Legislação 
Nacional/Histórico/
Abordagem Setorial  

Pontual 

(2 vezes por ano) 

CO 500 

SO2 102 

NOx (expresso em NO2) 340 

Sulfureto de Hidrogénio 
(H2S) 

5 

COVNM (expresso em C) 110 

 

Quadro 11 – Condições de Monitorização e VLE associados ao Tanque de Smelt – FF3
 
 

Parâmetro 

VLE
14

 

(mg/Nm
3
, sem 

correção de O2) 

 

Origem do(s) VLE 
Frequência da 
monitorização 

Partículas  
 

350  Legislação Nacional 
com 

derrogação/Histórico/
Abordagem Setorial 

Pontual 

(2 vezes por ano) Sulfureto de 
Hidrogénio (H2S) 

10  

                                                                 
12 Os efluentes gasosos da Caldeira de Recuperação e da Caldeira de Biomassa são encaminhados para a FF2, no entanto as 
monitorizações são efetuadas em pontos independentes, a jusante dos respetivos STEG e antes da mistura dos efluentes na 
chaminé. 

13 Derrogação concedida ao abrigo do n.º 6 do art.º 30.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação 
n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. Esta derrogação é válida até ao término desta LA, devendo o operador apresentar à APA até 
setembro de 2025 um projeto que lhe permita começar a cumprir os VEA-MTD aplicáveis a este equipamento no máximo em 
setembro de 2026. Os VEA-MTD encontram-se definidos na MTD 21, MTD 22 e MTD 23 da Decisão de Execução da Comissão 
2014/687/UE. 

14 Derrogação concedida ao abrigo do n.º 6 do art.º 30.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação 
n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. Esta derrogação é válida até ao término desta LA.    
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Quadro 12 – Condições de Monitorização e VLE associados às Centrais de Ciclo Combinado – FF4 e FF5 

Parâmetro 

VLE 
(mg/Nm

3
, a 15% O2) 

Até agosto de 2021 

 
Origem 

do(s)  
VLE 

Frequência da 
monitorização 
(Até agosto de 

2021) 

 
VLE 

(mg/Nm3, a 15% O2) 
Após agosto de 2021 

 
Origem 

do(s) 
 VLE 

Frequência da 
monitorização 
(Após agosto 

de 2021) 

Partículas 15 
DL 

127/2013 

 
 

 

 

Pontual  

(2 vezes por ano) 

 

 
15 DL 

127/2013 

Pontual  
(2 vezes por 

ano) 

NOx 
(expresso 
em NO2) 

75 (CHP1) 
50 (CHP2) 

BREF LCP 

2006 

 
55 – Média anual 
80 – Média diária  

 
BREF LCP 

2017 

Contínuo  

CO 100 
BREF LCP 

2006 

100
15

 - Média mensal 
110 – Média diária 
200 – P95 horário 

DL 
127/2013 

e 
Legislação 

Ar 

COVNM 
(expresso 

em C) 
110 

DL 
127/2013 

110 DL 

127/2013 

Pontual 

(2 vezes por 
ano) 

 

Quadro 13 – VLE para TRS nos Gases Residuais Diluídos
16

 
(1) 

Parâmetro VLE
 

Origem do VLE 
Frequência da 
monitorização 

TRS (expresso em S) 0,2 kg S/tSA  BREF PP 2015 

 

Pontual
(2)

  

 

(1)
 Junto com os resultados da primeira monitorização, o operador deve incluir no 1.º RAA após emissão 

da presente LA uma lista com a identificação do número total de fontes que se enquadram nesta 

definição, identificando e justificando quais são as fontes que contribuem com a proporção mais 

significativa para o valor global de TRS emitido. As medições associadas ao plano de monitorização 

devem ser efetuadas junto das fontes consideradas como as mais representativas para o valor global 

de TRS.   

 
(2)

 Nos primeiros 2 anos deve ser efetuada 1 monitorização/ano durante período de 

funcionamento normal da instalação. Após este período o operador poderá passar a efetuar 1 

monitorização de 3 em 3 anos perante evidência do cumprimento do VLE e caso não se 

verifiquem reclamações relacionadas com emissões de odores. Atendendo ao regime de 

monitorização trienal, para os anos em que não são realizadas medições diretas,  deve ser 

apresentada uma estimativa das respetivas emissões. A metodologia a utilizar para a 

determinação da estimativa das emissões de gases residuais diluídos deve ser apresentada à 

APA no respetivo RAA. 

                                                                 
15 As Conclusões MTD do BREF LCP 2017 não estabelecem um VEA-MTD para o parâmetro CO, apenas referem, na MTD 44, o valor 

indicativo de 30 mg/Nm3, a 15% de O2, devendo este valor ser tido em consideração pelo operador após agosto de 2021.   

16 De acordo com as Conclusões MTD (2014/687/UE), os “Gases Residuais Diluídos” são “gases odorosos fracos emitidos por 

dispositivos diferentes de Caldeiras de Recuperação, Fornos de Cal ou Queimadores de Enxofre Reduzido Total”.  
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Os resultados das medições deverão ser normalizados ao teor de oxigénio definido no referido quadro, 

considerando temperatura 273 K, pressão 101,3 kPa e gás seco.  

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato 

adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 

conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no Ponto 4 da LA (Gestão de situações de 

emergência). 

No que se refere aos equipamentos de monitorização em contínuo das emissões para a atmosfera, os 

mesmos deverão ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, de acordo 

com o disposto no art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. 

O operador deve ter em conta os requisitos e obrigações constantes do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 

de junho de 2018, relativo ao regime de emissões para o ar  e adaptar-se aos mesmos nos prazos aí 

definidos. 

A amostragem e a análise das substâncias poluentes e as medições dos parâmetros de processo 

relevantes, bem como, a garantia de qualidade dos sistemas de medição automáticos e os métodos de 

medição de referência utilizados para calibrar esses sistemas, são os fixados nas normas do CEN.  

Em caso de inexistência de normas CEN, aplicam-se normas da ISO, ou normas nacionais ou 

internacionais que garantam dados de qualidade científica equivalente.  

No caso específico dos sistemas de monitorização em contínuo, das instalações abrangidas pelo 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, deverão ser aplicados os procedimentos decorrentes da 

norma EN 14181:2003 (Stationary Source Emissions – Quality Assurance of Automated Measuring 

Systems), de modo a obter uma garantia de qualidade do sistema de medição. 

2.2.1.3.1. Comunicação de resultados e autocontrolo à entidade competente 

Os resultados da monitorização em contínuo e pontual são remetidos à APA, I. P., através de uma 

plataforma eletrónica a disponibilizar pela APA, I. P., devendo o conteúdo dos relatórios de autocontrolo 

e a comunicação dos resultados das monitorizações ser efetuados de acordo com o preconizado na 

Portaria n.º 221/2018, de 01 de agosto. 

 
Até à operacionalização da plataforma eletrónica única de comunicação de dados e ao abrigo do 

previsto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, foi estabelecido o procedimento a aplicar no período 

transitório e que se encontra publicado no Portal da APA:  

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=314 

2.2.1.3.2. Condições de cumprimento dos valores limite de emissão 

No que diz respeito aos poluentes atmosféricos medidos em contínuo e medidos pontualmente, 

nenhum dos resultados das medições efetuadas pode ultrapassar os VLE mencionados nos Quadros 8, 

9, 10, 11, 12 e 13. 

Os VLE podem, excecionalmente, ser ultrapassados nos períodos de avaria ou de mau funcionamento 

dos sistemas de tratamento dos efluentes gasosos (STEG) e nos períodos de arranque e paragem. Estas 

situações devem ser devidamente registadas e reportadas à APA, em conjunto com o envio dos 

resultados das medições. Os períodos de avaria ou de mau funcionamento dos STEG não podem 

ultrapassar 120 horas de duração total, em cada ano civil, por fonte pontual. 

A determinação das emissões específicas, a verificar anualmente, deve efetuar-se da seguinte forma: 
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• para os poluentes medidos em regime contínuo – com base na média mensal das 

medições em contínuo, concentração sem correção do teor de O2 (mg/Nm
3
) e utilizando o 

caudal volúmico seco (Nm
3
/h) e o n.º de horas de funcionamento do equipamento: 

massa específica poluente1 (kg/tSA) = 

= [ (concentração média janeiro x caudal volumétrico médio janeiro x n.º horas funcionamento janeiro x 10
-6

) + 
… + (concentração média dezembro x caudal volumétrico médio dezembro x n.º horas funcionamento dezembro x 
10

-6
) ] / produção de pasta anual seca ao ar 

 

• para os poluentes medidos em regime pontual – com base nas médias das medições 
pontuais, concentração sem correção do teor de O2 (mg/Nm

3
) e utilizando o caudal 

volúmico seco (Nm
3
/h) e o n.º de horas de funcionamento do equipamento: 

massa específica poluente1 (kg/tSA) = 

= [ média (Concentração medida data n x Caudal volumétrico data n; Concentração medida data n+1 x Caudal 
volumétrico data n+1) ] x n.º horas de funcionamento anual x 10 

-6
 / produção de pasta anual seca ao ar 

2.2.1.4 – Fontes Difusas  

 

Quadro 14 - Caraterização das fontes de emissão difusas 

 
Fonte Origem da Emissão Área da Emissão 

ED1 Tremonha de aparas 

Produção de pasta 

ED2 Tanque de descarga de pasta Norte e Sul* 

ED3 Tanque de água quente 

ED4 Lavador de pasta 1 e 2** 

ED5 Tanque de filtrado dos lavadores 

ED6 Prensa de lavagem 

ED7 Tanque de filtrado da prensa 

ED8 TAC Base 1 

Produção de papel 
ED9 TAC Base 2 

ED10 TAC Cob 1*** 

ED11 TAC Cob 2 

ED12 Tanque de armazenagem de sabões 

Produção de tal-oil ED13 Scrubber do CTO 

ED14 Tanque de armazenamento do CTO 

ED15 Clarificador LV 

Caustificação 

ED16 Apagador de cal 

ED17 Caustificador 1 

ED18 Caustificador 2 

ED19 Caustificador 3 

ED20 Lavador de lamas 

ED21 Tanque de lamas 

ED22 Tanque de lixívia branca fraca 

ED23 Clarificador LB 1 

ED24 Clarificador LB 2 

ED25 Tanque de lixívia negra fraca 1 

Central de Energia 

ED26 Tanque de lixívia negra fraca 2 

ED27 Tanque de lixívia negra concentrada 1 e 2** 

ED28 Tanque intermédio 

ED29 Tanque intermédio 

*   Os tanques são usados alternadamente. 
** Emissões iguais nos dois tanques, só se analisando um e multiplicando-se a emissão pelos dois.  
*** Tanque utilizado esporadicamente, para armazenagem de quebras da Máquina de Papel. 
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Estas fontes encontram-se abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Desta forma, para 

os equipamentos onde é possível confinar os efluentes gasosos provenientes da combustão para um 

único ponto de emissão deverá aplicar-se as condições de descarga dos efluentes gasosos, previstas 

neste diploma. Para as restantes, deverão ser aplicadas e demonstradas medidas para a minimização 

das emissões difusas, de acordo com o art.º 9.º do referido Decreto-Lei. 

2.2.1.5 – Emissões do Aterro de Resíduos Não Perigosos  

 

Pontos de Emissão 

No que se refere ao aterro de resíduos não perigosos, as emissões para a atmosfera são provenientes 

dos poços de drenagem do biogás.  

No caso de o operador vir a instalar um queimador de biogás, deverá, 6 meses antes da entrada em 

funcionamento do queimador, remeter memória descritiva e peças desenhadas relativas ao sistema de 

queima de biogás, de forma a serem avaliadas as condições a impor em aditamento a esta licença. 

Emissões Difusas  

No aterro de resíduos industriais estão, à data de emissão desta LA, instalados 5 drenos evolutivos, com 

uma distância de cerca de 50 m entre eles, que asseguram a captação de biogás nas células que estão 

em exploração.  

2.2.2 – Emissões de águas residuais e pluviais 

Na instalação identificam-se as seguintes redes de drenagem, as quais estão associadas a: 

a) Efluente industrial; 

b) Efluente doméstico;   

c) Lixiviado do aterro; e  

d) Águas pluviais contaminadas.  

As águas pluviais não contaminadas são recolhidas em rede independente. 

2.2.2.1 – Pontos de Descarga 

O ponto de descarga de águas residuais encontra-se identificado no seguinte quadro. 

 

Quadro 15 – Ponto de descarga de águas residuais  

Ponto de 
Emissão/ 
Descarga 

Tipo  Origem 
Meio 

recetor 
Regime de 
descarga 

Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos  

Observações 

EH1 
Doméstico e  

Industrial 

Doméstica, 
Processo de 
Produção de 

Pasta e papel e 
lixiviados do 

aterro 

Oceano 
Atlântico 

Contínuo 
Rejeição de Águas Residuais: 

Ponto EH1. 
 

Descarga (após 
tratamento na ETARI) 

através de exutor 
submarino 

A descarga de águas residuais industriais e domésticas estão autorizadas conforme o estipulado na 

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos identificada no Quadro 15 (ver Anexo III) ou outra(s) que a 

venha(m) a substituir.  
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Relativamente às águas pluviais não contaminadas, estas são encaminhadas diretamente para o rio 

através de uma rede separativa existente para o efeito. 

2.2.2.2 – Tratamento  

 

A instalação dispõe de uma ETARI que efetua o tratamento primário e secundário dos seus efluentes 

líquidos. O ponto 3 do Anexo I apresenta uma descrição sumária dos tratamentos. 

2.2.2.3 – Monitorização 

O autocontrolo das águas residuais tratadas na ETARI e descarregadas através de emissário com difusor 

o ponto EH1 deverá ser efetuado tal como especificado na respetiva Autorização de Utilização dos 

Recursos Hídricos (ver Anexo III).  

2.2.3 – Ruído 

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade da instalação deve ser efetuada tendo em atenção 

a necessidade de controlar o ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de exposição 

máxima e de incomodidade, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua atual redação. 

Regra geral, as medições de ruído deverão ser repetidas sempre que 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. Se este tipo de alterações não tiver lugar, o operador 

deve ainda repetir as avaliações de ruído sempre que ocorram reclamações de ruído, ou alterações 

legislativas que tornem relevante a realização de reavaliação da conformidade da instalação face às 

novas disposições. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão integrar o RAA. 

No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas no n.º 2 do 

Art.º 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 Art.º 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 para consulta 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 08/05/2014, disponível para consulta em: 

www.ipac.pt. 
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2.3 – Resíduos e Monitorização 

2.3.1 – Operações de gestão de resíduos 

O processo produtivo utiliza resíduos
17

 de papel como matéria-prima principal
18

, também se encontra 

prevista a utilização de resíduos provenientes da indústria de celulose, nomeadamente de “nós e feixes 

de fibras” e “lamas” do tratamento primário, numa proporção máxima de 15%. Trata-se de uma 

operação de tratamento (valorização) de resíduos, que é autorizada pelo título de exploração emitido 

no âmbito do Sistema da Industria Responsável (SIR), nos termos do disposto no art.º 42º do Decreto-Lei 

n.º 178/2006, na sua atual redação, constituindo condição suficiente para o exercício da atividade 

industrial. 

Deverá ser tido em consideração o Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), previsto no Decreto-Lei 

nº 178/2006, de 5 de setembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho). 

Alerta-se em particular para os princípios gerais da gestão de resíduos definidos no capítulo II do 

referido diploma. 

Os resíduos produzidos na instalação deverão ser encaminhados para destino autorizado para o efeito, 

nos termos da legislação em vigor. 

2.3.1.1 – Valorização Energética de Resíduos (R 1) 

O operador desenvolve, na Caldeira de Biomassa, a Operação de Valorização R 1
19

 que se encontra 

isenta de licenciamento nos termos da alínea a) do n.º 4 do art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 

de junho, que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.  

Os resíduos e os biorresíduos a valorizar são os indicados no Quadro 16 e a operação encontra-se isenta 

de licenciamento nos termos do art.º 23.º do RGGR (aspeto que não dispensa o operador do 

cumprimento das restantes obrigações previstas naquele regime), sendo também valorizado 

energeticamente o combustível “biomassa”, o qual também se encontra excluído do âmbito do RGGR 

(ver Ponto 2 do Anexo I). 

 

Quadro 16 – Resíduos não perigosos admissíveis para valorização energética (R 1) na Caldeira de Biomassa 

Código LER 
(1)

 Descrição  

02 01 03 Resíduos de tecidos vegetais 

02 03 01 Lamas de lavagem, limpeza, descasque, centrifugação e separação 

02 03 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento – bagaço de azeitona
(2)

 

02 07 02 Resíduos da destilação de bebidas espirituosas – resíduos da destilação do álcool
(2) 

                                                                 
17 Estes resíduos de papel podem sofrer alteração do seu enquadramento como resíduo, conforme o previsto no art.º 44-A do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, na sua atual redação, podendo passar a ser considerados como subprodutos. Para o efeito deve ser 
consultada a informação na página oficial da APA, www.apambiente.pt (Políticas > Resíduos > Desclassificação de Resíduos > 
Subproduto) – Declaração de subproduto n.º 2/2014. 

18 Na instalação, para além de matéria-prima virgem, também é utilizada fibra reciclada (“recycled fibres”- RCF), pelo que a 
proporção utilizada no processo de fabrico enquadra a instalação, entre outros, no capítulo do Processamento de Papel para 
Reciclagem, previsto na Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/687/UE, de 26 de setembro, que estabelece as conclusões 
sobre as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para a Produção de Pasta de Papel, Papel e Cartão. 
 
19  Utilização principal como combustível ou outro meio de produção de energia, conforme preconizado no Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 73/2011, de 17 de junho. 
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Código LER 
(1)

 Descrição  

03 03 07 
Rejeitados separados mecanicamente, do fabrico de pasta a partir de papel e 
cartão usados 

03 03 10 
Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fíllers e revestimentos, provenientes de 
separação mecânica. 

03 03 11 
Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 03 03 10 (lamas 
primárias; lamas secundárias provenientes do tratamento biológico).  

20 02 01 Resíduos biodegradáveis
(2)

 

(1)
 De acordo com a Decisão da Comissão 2014/955/EU, de 18 de dezembro. 

(2)
 Biorresíduo nos termos da alínea d) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

2.3.1.2 – Eliminação de resíduos em aterro 

 

A instalação desenvolve a atividade de eliminação de resíduos, em Aterro de Resíduos Industriais Não 

Perigosos, existente no local e onde são rececionados os resíduos produzidos na instalação, 

nomeadamente os resíduos especificados na Licença de Exploração (Anexo IV) emitida ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto (Diploma Aterros). O operador deverá cumprir com as 

condições gerais e específicas estabelecidas na referida Licença de Exploração do aterro.  

2.3.2 – Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação e que aguardam encaminhamento 

para destino final deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse efeito (parques/ zonas de 

armazenamento de resíduos), geridos de forma a impedir a ocorrência de qualquer derrame ou fuga, 

evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou da água. Desta forma, estas áreas deverão 

apresentar piso impermeabilizado bem como, em função do mais adequado em cada caso específico, 

serem cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou com rede de drenagem com encaminhamento 

adequado.  

Os resíduos produzidos na instalação são temporariamente armazenados nos parques de armazenagem 

de resíduos identificados no Quadro 17. 

Neste armazenamento temporário devem igualmente ser respeitadas as condições de segurança 

relativas às caraterísticas que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar qualquer 

dano para o ambiente nem para a saúde humana, designadamente por meio de incêndio ou explosão. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de elevada 

resistência ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, big-bags. Deverá 

também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e capacidade de contenção das 

embalagens, bem como atender aos eventuais problemas associados ao empilhamento desadequado 

dessas embalagens. Em particular salienta-se que, se forem criadas pilhas de embalagens, estas deverão 

ser arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da área de 

armazenamento.  

Deverá ser também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento 

temporário de resíduos, enfatizando-se ainda a necessidade do acondicionamento de resíduos permitir, 

em qualquer altura, a deteção de derrames ou fugas. 
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Quadro 17 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação
20 

Código 

Área 

Total 

(m2) 

Área 

Coberta 

(m2) 

Área 

Impermeabilizada 

(m2) 

Vedado 

(S/N) 

Sistema de 

drenagem 

(S/N) 

Bacia de Retenção 

Observações sobre os resíduos 

armazenados 
(S/N) 

Volume 

(m3) 

PA1 610 610 610 S N S 1,5 

Ecocentro de armazenagem de 

resíduos perigosos e não 

perigosos 

PA2 - N S N N N - 
Contentores de RSU junto à 

portaria 

PA3 - N S N N N - 
Contentores de RSU junto ao 

tratamento de águas 

PA4 - S S N N N - 
Contentores de resíduos 

hospitalares no Posto Médico 

PA5 - S S N N N - Silo de cinzas 130 m3 

PA6 - S S N S N - 
Contentor de areias do leito 

fluidizado 

PA7 - S S N S S - Contentor de dregs 

PA8 - N S N S S - Contentor de grits 

PA9 1 285 1 285 1 285 N S S - 
Silo de resíduos a valorizar na 

Caldeira de Biomassa 

PA10 13 680 N 13 680 S S S 9 
Parque de papel a valorizar na 

instalação 

PA11 - S S N S N - 

Contentores de lamas 

primárias provenientes da 

prensa TPE (funcionamento 

excecional) 

PA12 - S S N S N - 

Contentores de lamas 

primárias + lamas biológicas 

provenientes da centrífuga 

PA13 - S S S S S - 

Contentores dos rejeitados da 

IFR para valorização energética 

na Caldeira de Biomassa 

PA14 - S S S S S - 
Contentores dos rejeitados da 

IFR para aterro 

 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a respetiva 

classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER) publicada pela Decisão 

2014/955/UE
21

, de 18 de dezembro, as suas caraterísticas físicas e químicas, bem como as caraterísticas 

                                                                 
20  Resíduos Perigosos e Não Perigosos. 

21 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 01 de junho de 2015.   
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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 de nível de 

quantidade, das caraterísticas que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de perigosidade 

associada. 

A armazenagem de resíduos, no próprio local de produção por período superior a um ano, carece de 

licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto na alínea b) do n.º 1 do Art.º 32º do 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 

de junho. Caso esta situação venha a ser aplicável à instalação, no RAA respetivo deverá ser efetuado o 

ponto da situação deste licenciamento específico, com apresentação dos devidos elementos 

comprovativos.  

 

2.3.3 – 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, e que entrou em 

vigor a 26/05/2017. 

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 Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), da 

APA, I.P.  

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. 

Especificamente para o transporte de óleos usados, caso aplicável, o operador terá de dar cumprimento 

às disposições aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua atual 

redação, relativo à gestão de óleos novos e óleos usados e da Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro, 

que estabelece as normas de segurança e identificação para o transporte de óleos usados. 

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 (CE) 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 atual redação. 

2.3.4 – Controlo 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, deverá ser assegurado que os resíduos 

resultantes da instalação, incluindo os resíduos equiparados a urbanos das atividades administrativas, 

sejam encaminhados para operadores devidamente licenciados 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. 

O operador deverá encontrar-se inscrito no Sistema Integrado do Licenciamento do Ambiente (SILiAmb) 

e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas de registo referentes aos resíduos produzidos 

na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se reportam os dados. 
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O operador deverá ainda averiguar se existem na instalação transformadores, condensadores, 

retificadores ou outros equipamentos que contenham PCB ou óleos com estas substâncias. 

 

3 – MTD Implementadas e a Implementar 

As atividades desenvolvidas na instalação devem ser operadas tendo em atenção as medidas de boas 

práticas e melhores técnicas/tecnologias atualmente disponíveis que englobam medidas de carácter 

geral, medidas de implementação ao longo do processo produtivo e no tratamento de fim-de-linha, 

designadamente em termos da racionalização dos consumos de água, matérias-primas e energia, 

substituição de substâncias perigosas por outras de perigosidade inferior e minimização das emissões 

para os diferentes meios. 

De acordo com o operador foram adotadas, ou estão em fase de implementação, as técnicas 

identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) estabelecidas no Documento de Referência no 

âmbito da DEI para aplicação setorial, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Production of Pulp, Paper and Board - (BREF PP 2015), possíveis de implementar na instalação, tal como 

descritas na Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE, de 26 de setembro de 2014, que 

estabelece as Conclusões sobre as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para a Produção de Pasta, 

Papel e Cartão nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às 

emissões industriais. 

O Quadro 18 apresenta o ponto de situação das MTD na instalação. 

Os documentos referidos neste ponto estão disponíveis para consulta em 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 

 

No que se refere à utilização de MTD transversais aplicam-se ainda os seguintes documentos, 

disponíveis para consulta no website referido em epígrafe: 

� Reference Document on Economics and Cross-Media Effects - REF ECM, Comissão Europeia 

(julho 2006); 

� Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations - REF 

ROM, Comissão Europeia (julho 2018); 

� Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling 

Systems - BREF ICS, Comissão Europeia (dezembro de 2001); 

� Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - BREF EFS, 

Comissão Europeia (julho de 2006); 

� Reference Document on Best Available Techniques on Large Combustion Plants - BREF LCP, 

Comissão Europeia (julho de 2006);  

� Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency - BREF ENE, Comissão 

Europeia (fevereiro de 2009); e 

� Conclusões MTD para as Grandes Instalações de Combustão - BREF LCP, Comissão Europeia 

(Julho de 2017). 
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Quadro 18 – Ponto de situação das MTD na instalação  

MTD – Melhor Técnica Disponível 

(segundo a Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/687/UE) 

Ação/Aplicabilidade Ano de 
Implementação 

 

Conclusões MTD Gerais para a Indústria da Pasta e do Papel 
 

MTD 1 – Sistema de Gestão Ambiental (para melhorar o desempenho global das instalações de produção de pasta de 
papel, papel e cartão, constitui MTD a implementação de um sistema de gestão ambiental - SGA) 

1. Para melhorar o desempenho ambiental global das instalações 
de produção de pasta de papel, papel e cartão, constitui MTD a 
implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA).                  

Implementado 2013 

MTD 2 – Gestão dos Materiais e Boa Gestão Interna (constitui MTD aplicar os princípios de boa gestão interna para 
minimizar o impacte ambiental do processo de produção, utilizando uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

2.a Seleção e controlo cuidadosos dos produtos químicos e aditivos. Implementado 2013 

2.b Análise das entradas/saídas, acompanhada de um inventário de 
produtos químicos que inclua quantidades e propriedades 
toxicológicas.  

Implementado 2010 

2.c Redução da utilização de produtos químicos ao nível mínimo 
exigido pelas especificações de qualidade do produto final. 

Implementado 2013 

2.d Não utilização, sempre que possível, de substâncias perigosas (p.e. 
agentes de dispersão e limpeza, ou tensioactivos, que contenham 
etoxilatos de nonilfenol), substituindo-as por alternativas menos 
nocivas. 

Implementado 2007 

2.e Minimização das descargas de substâncias para o solo 
decorrentes de fugas e escorrências, da deposição pelo ar e da 
armazenagem inadequada de matérias-primas, produtos ou 
resíduos. 

Implementado 2012 

2.f Estabelecimento de um programa de gestão de derrames e 
reforço do confinamento das fontes relevantes, de forma a 
impedir a contaminação do solo e das águas subterrâneas.  

Implementado 2001 

2.g Conceção adequada das tubagens e dos sistemas de 
armazenagem, para manter as superfícies limpas e reduzir a 
necessidade de lavagens e limpeza.  

Implementado 1990 

MTD 3 – Gestão dos Materiais e Boa Gestão Interna (para reduzir a libertação de agentes quelantes orgânicos 
dificilmente biodegradáveis, como o EDTA ou o DTPA, utilizados no branqueamento com peróxidos, constitui MTD uma 
combinação das técnicas indicadas a seguir) 

3.a, 3.b e 3.c Não aplicável – 

MTD 4 – Gestão da Água e das Águas Residuais (para reduzir a produção e a carga de poluentes das águas residuais 
resultantes da armazenagem e da preparação das madeiras, constitui MTD uma combinação das técnicas indicadas a 
seguir) 

4.a Descasque a seco da madeira (aplicabilidade limitada quando se 
pretende um grau de pureza e um brilho elevados no 
branqueamento TCF). 

Implementada 1974 

4.b Manuseamento da rolaria de madeira de modo a evitar a 
contaminação da casca e da madeira com areia e pedras 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 1974 

4.c Pavimentação das áreas de armazenagem de madeira, em particular 
das superfícies utilizadas para a armazenagem de aparas (a 
aplicabilidade pode ser limitada pelas dimensões do parque de 
madeiras e da área de armazenagem de madeira). 

Implementada 2016 

4.d Controlo dos caudais de aspersão de água e minimização do 
escoamento superficial de água nas áreas de armazenagem de 
madeiras (aplicabilidade geral). 

Não aplicável – 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

(segundo a Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/687/UE) 

Ação/Aplicabilidade Ano de 
Implementação 

4.e Recolha da água de escorrência contaminada da área de 
armazenagem de madeiras e separação dos sólidos em 
suspensão do efluente antes do tratamento biológico (a 
aplicabilidade pode ser limitada pelo grau de contaminação da 
água de escorrência - baixa concentração de contaminantes e/ou 
pelas dimensões da instalação de tratamento de efluentes - 
grandes volumes). 

Não aplicável 

 

 

 

– 

MTD 5 – Gestão da Água e das Águas Residuais (para reduzir a utilização de água crua e a produção de águas residuais, 
constitui MTD confinar os circuitos de água na medida do tecnicamente possível, em função do tipo de pasta de papel e 
papel produzidos, utilizando uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

5.a Monitorização e otimização do consumo de água (aplicabilidade 
geral). 

Implementada 1990 

5.b Avaliação das opções para a recirculação da água (aplicabilidade 
geral). 

Implementada 2010 

5.c Equilíbrio do grau de fecho dos circuitos de água com os 
potenciais efeitos negativos; utilizar equipamentos 
suplementares, se necessário (aplicabilidade geral). 

Implementada 2005 

5.d Separação, com vista à reutilização, das águas menos contaminadas 
usadas na selagem de bombas de vácuo (aplicabilidade geral). 

Implementada 2000 

5.e Separação, com vista à reutilização, da água de refrigeração da 
água contaminada do processo (aplicabilidade geral). 

Implementada 2010 

5.f Reutilização da água do processo em substituição de água crua, 
para fins de recirculação e fecho dos circuitos de água (aplicável 
a novas instalações e em caso de remodelações significativas; a 
aplicabilidade poderá ser limitada devido aos requisitos de 
qualidade da água e/ou dos produtos, bem como a 
condicionalismos técnicos como a precipitação/incrustação na 
rede de água, ou aumento dos odores desagradáveis). 

Implementada 1990 

5.g Tratamento em linha (parcial) da água do processo, para 
melhorar a sua qualidade, de modo a permitir a recirculação ou 
reutilização (aplicabilidade geral). 

Implementada 1994 

MTD 6 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (para reduzir o consumo de combustíveis e de energia nas fábricas 
de pasta e papel, constitui MTD utilizar a técnica 6.a e uma combinação das outras técnicas indicadas a seguir) 

6.a Utilização de um sistema de gestão da energia que inclua todos 
os seguintes elementos: 
i. Avaliação do consumo total de energia e da produção da 

instalação; 

ii.  Identificação, quantificação e otimização do potencial de 
recuperação de energia; 

iii. Monitorização e salvaguarda do perfil ótimo de consumo de 
energia  
(aplicabilidade geral). 

Implementada 2014 

6.b Recuperação de energia através da incineração dos resíduos da 
produção de pasta e papel com elevado teor de matéria orgânica 
e elevado poder calorífico, tendo em conta a MTD 12 (apenas 
aplicável se não for possível a reciclagem ou a reutilização de 
resíduos da produção de pasta e de papel com elevado teor de 
matéria orgânica e alto poder calorífico).  

Implementada 2006 

6.c Na medida do possível, satisfazer as necessidades de vapor e 
energia elétrica por processos de produção através da cogeração de 
calor e eletricidade (aplicável a todas as novas instalações, bem 
como a instalações existentes após remodelações significativas; a 
aplicabilidade a instalações existentes pode ser limitada devido à 
configuração das mesmas e ao espaço disponível). 

Implementada 1974 

6.d Utilização do excesso de calor para a secagem da biomassa e das 
lamas, para o aquecimento da água de alimentação das caldeiras e 
da água do processo, para o aquecimento dos edifícios, etc. (a 
aplicabilidade desta técnica pode ser limitada nos casos em que as 
fontes de calor se encontram afastadas dos possíveis utilizadores). 

Implementada 1990 
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6.e Utilização de termocompressores (aplicável a instalações novas e 
existentes de todos os tipos de papel e máquinas de revestimento, 
desde que esteja disponível uma pressão de vapor média). 

Não aplicável – 

6.f Isolamento térmico adequado das tubagens de vapor e 
condensado (aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

6.g Utilização de sistemas de vácuo energeticamente eficientes para 
a remoção de água (aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

6.h Utilização de motores, bombas e agitadores de elevada eficiência 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 2013 

6.i Utilização de variadores de frequência nos motores de bombas, 
ventiladores e compressores (aplicabilidade geral). 

Implementada 2009 

6.j Ajustamento dos níveis de pressão de vapor às necessidades 
reais (aplicabilidade geral). 

Implementada 1974 

MTD 7 – Emissões de Odores (para evitar e reduzir a emissão de compostos odorosos provenientes do sistema de águas 
residuais, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir)  

I. Aplicável a odores relacionados com o fecho dos circuitos de água 

7.I.a Dimensionamento dos processos nas fábricas de papel, 
designadamente os tanques, tinões e tubagens de 
armazenagem de pasta e água para evitar períodos prolongados 
de retenção, zonas mortas ou de áreas com deficiente agitação, 
de forma a impedir a formação de depósitos não controlados e 
a decomposição de matéria orgânica e biológica. 

Implementada 1990 

7.I.b Utilizar biocidas, dispersantes ou agentes oxidantes (p.e. 
desinfeção catalítica com peróxido de hidrogénio) para o 
controlo dos odores e da decomposição biológica. 

Implementada 1990 

7.I.c Instalar processos de tratamento interno (“rins”) para reduzir a 
concentração de matéria orgânica e, consequentemente, os 
possíveis odores nos circuitos de águas brancas. 

Não aplicável – 

II. Aplicável a odores relacionados com o tratamento das águas residuais e o manuseamento das lamas, a fim de evitar 
condições anaeróbias das águas residuais e das lamas  

7.II.a Implementar sistemas fechados de esgotos com ventilação 
adequada e utilizar produtos químicos em alguns casos para 
reduzir a formação de sulfureto de hidrogénio e promover a 
sua oxidação. 

Implementada 2001 

7.II.b Evitar o excesso de arejamento nos tanques de equalização, 
mas garantindo uma homogeneização suficiente. 

Não aplicável – 

7.II.c Garantir uma capacidade de arejamento e uma 
homogeneização suficientes nos tanques de arejamento; 
inspecionar regulamente o sistema de arejamento. 

Implementada 2008 

7.II.d Garantir o funcionamento adequado do sistema de recolha de 
lamas do clarificador secundário e do sistema de bombagem 
da recirculação de lamas.  

Implementada 2008 

7.II.e Limitar o tempo de residência das lamas nos tanques de 
armazenagem, mediante o seu envio em contínuo para as 
unidades de desidratação. 

Implementada 2008 

7.II.f Evitar a armazenagem de águas residuais nas bacias de 
derrames durante mais tempo do que o necessário; manter as 
bacias de derrames vazias. 

Implementada 2008 

7.II.g Se forem utilizados secadores de lamas, tratar os gases de 
exaustão por lavagem e/ou biofiltração (p.e. com filtros 
biológicos). 

Não aplicável – 

7.II.h Evitar a utilização de torres de refrigeração para as águas 
residuais não tratadas, recorrendo a permutadores de calor de 
placas. 

 
 

Implementada 2008 
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MTD 8 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD 
monitorizar os principais parâmetros do processo de acordo com as condições indicadas a seguir)  
 

I. Parâmetros de processo relevantes para as emissões para a atmosfera 

8.I Monitorização em contínuo dos gases dos processos de combustão 
(pressão, temperatura, teor de oxigénio, CO e vapor de água). 

A implementar 2018 

II. Parâmetros de processo relevantes para as emissões para a água  

8.II.a Monitorização em contínuo (caudal, temperatura e pH) A implementar 2018 

8.II.b Monitorização pontual (teor de P e N da biomassa, índice do 
volume de lamas, excesso de amoníaco e de ortofosfatos no 
efluente e controlo microscópico da biomassa). 

Implementada 2008 

8.II.c Monitorização em contínuo (caudal e teor de CH4 do biogás 
produzido no tratamento anaeróbio das águas residuais). 

Não aplicável – 

8.II.d Monitorização pontual (teor de H2S e de CO2 do biogás produzido 
no tratamento anaeróbio das águas residuais). 

Não aplicável – 

MTD 9 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD 
efetuar periodicamente o controlo e a medição das emissões para a atmosfera, a seguir especificadas, com a frequência 
indicada, em conformidade com as normas EN; na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas 
nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente)  

9.a Monitorização de NOx e SO2: 
– Em contínuo na Caldeira de Recuperação (MTD 21 e 22); 
– Pontual ou em contínuo no Forno de Cal (MTD 24 e 26); 
– Pontual ou em contínuo no incinerador dedicado de GNC 

(MTD 28 e 29). 

A implementar 2018 

9.b Monitorização de Partículas: 
– Pontual ou em contínuo na Caldeira de Recuperação e no Forno 

de Cal (MTD 23 e 27). 
Implementada 1993 

9.c Monitorização de TRS: 
– Em contínuo na Caldeira de Recuperação (MTD 21); 
– Pontual ou em contínuo no Forno de Cal e no incinerador 

dedicado de GNC (MTD 24, 25 e 28); 
– Pontual das emissões difusas (p.e. na linha de pasta kraft, 

tanques, silos de aparas, etc.) e nos gases residuais diluídos 
(MTD 11 e 20).   

A implementar 2018 

9.d Monitorização de NH3: 
– Pontual na Caldeira de Recuperação equipada com SNCR (MTD 

36) 
Não aplicável – 

MTD 10 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD 
efetuar periodicamente o controlo e a medição das emissões para a água, a seguir especificadas, com a frequência 
indicada, em conformidade com as normas EN; na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas 
nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente)  

10.a Monitorização de CQO ou COT: 
– Diária (MTD 19) 

Implementada 2007 

10.b Monitorização de CBO5 ou CBO7: 
– Semanal (MTD 19) 

Implementada 2007 

10.c Monitorização de SST: 
– Diária (MTD 19) 

Implementada 2007 

10.d Monitorização de N total: 
– Semanal (MTD 19) 

Implementada 2007 

10.e Monitorização de P total: 
– Semanal (MTD 19) 

Implementada 2007 

10.f Monitorização de EDTA e DTPA: 
– Mensal (MTD 19) 

Não aplicável – 
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10.g Monitorização de AOX: 
– De dois em dois meses (não aplicável em instalações que 

demonstrem que o AOX não é gerado ou adicionado através 
de químicos, nem que está presente nas matérias-primas 
utilizadas na instalação) (MTD 33, 40, 45 e 50). 

–  
 

Implementada 2012 

10.h Metais pesados relevantes (p.e Zn, Cu, Cd, Pb, Ni): 
– Anual Implementada 2012 

MTD 11 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD 
acompanhar e avaliar regularmente as emissões difusas de compostos reduzidos de enxofre totais a partir de fontes 
relevantes) 

11. Monitorizar periodicamente as emissões difusas de TRS (p.e. linha 
de pasta, tanques, silos de aparas, etc.) 

Implementada 2016 

MTD 12 - Gestão dos Resíduos (para reduzir as quantidades de resíduos enviados para eliminação, constitui MTD 
instituir uma avaliação dos resíduos, incluindo inventários, e um sistema de gestão, de modo a facilitar a reutilização 
ou, se tal não for possível, a reciclagem dos resíduos, ou, se tal não for possível, outras formas de valorização, incluindo 
uma combinação das técnicas indicadas a seguir)  

12.a Recolha seletiva das diversas frações de resíduos, incluindo a 
separação e classificação dos resíduos perigosos (aplicabilidade 
geral). 

Implementada 2012 

12.b Mistura de frações adequadas de resíduos para obter materiais 
passíveis de melhor utilização (aplicabilidade geral). 

Implementada 2006 

12.c Pré-tratamento dos resíduos do processo antes da sua reutilização 
ou reciclagem (aplicabilidade geral). 

Implementada 2008 

12.d Recuperação material e reciclagem dos resíduos do processo na 
instalação (aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

12.e Valorização energética de resíduos com elevado teor em 
matéria orgânica na instalação ou no exterior (a aplicabilidade 
da sua valorização energética no exterior depende da 
disponibilidade de terceiros). 

Implementada 2006 

12.f Utilização de resíduos no exterior (a aplicabilidade da sua 
utilização no exterior depende da disponibilidade de terceiros). 

Implementada 2009 

12.g Pré-tratamento dos resíduos antes da sua eliminação 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 2008 

MTD 13 – Emissões para a Água (para reduzir as concentrações de nutrientes – azoto e fósforo – no meio recetor, 
constitui MTD substituir os aditivos químicos com elevados teores de azoto e de fósforo por aditivos com baixo teor dos 
mesmos)  

13. Substituir a utilização de aditivos químicos com elevados teores de 
azoto e fósforo por outros com baixos teores, de forma a reduzir a 
carga de nutrientes no efluente (aplicável se o azoto presente nos 
aditivos químicos não estiver biodisponível - não pode ser utilizado 
como nutriente no tratamento biológico, ou se o balanço de 
nutrientes for excedentário). 

Não aplicável  – 

MTD 14 – Emissões para a Água (para reduzir as emissões de poluentes para o meio recetor, constitui MTD utilizar as 
técnicas descritas a seguir)  

14.a Tratamento primário (físico-químico). Implementada 1990 

14.b Tratamento secundário (biológico). Implementada 2008 

MTD 15 – Emissões para a Água (quando é necessária uma maior remoção de substâncias orgânicas, azoto ou fósforo, 
constitui MTD utilizar um tratamento terciário)

 
 

15. Instalar tratamento terciário quando é necessário remover o 
excesso de matéria orgânica, azoto e fósforo no efluente. 

Não aplicável  – 

MTD 16 – Emissões para a Água (para reduzir a emissão de poluentes para o meio recetor a partir de instalações de 
tratamento biológico de águas residuais, constitui MTD utilizar todas as técnicas indicadas a seguir)  

16.a Conceção e funcionamento adequados da instalação de 
tratamento biológico 

Implementada 2008 
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16.b Controlo regular da biomassa ativa Implementada 2008 

16.c Ajuste da adição de nutrientes (azoto e fósforo) às necessidades 
reais da biomassa ativa. 

Implementada 2008 

MTD 17 - Emissões de Ruído (para reduzir as emissões de ruído da produção de pasta e papel, constitui MTD utilizar 
uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

17.a Implementar um programa de redução do ruído, que deve 
incluir a identificação das fontes ruidosas e as áreas afetadas, os 
cálculos e medições dos níveis de ruído de forma a classificar as 
fontes de acordo com esses níveis, a identificação da 
combinação mais eficaz das técnicas em termos de custos, bem 
como a sua aplicação e monitorização (aplicabilidade geral). 

Implementada 2015 

17.b Planeamento estratégico da localização dos equipamentos, das 
unidades e edifícios, de forma a otimizar a distância entre as 
fontes emissoras e os recetores e utilizar os próprios edifícios 
como barreiras acústicas (geralmente aplicável em novas 
instalações; no caso de instalações existentes, a relocalização de 
equipamentos e de unidades produtivas pode ser limitada pela 
falta de espaço ou pelo custo excessivo). 

Implementada 1990 

17.c Implementar técnicas adequadas operacionais e de gestão em 
edifícios com equipamentos ruidosos, incluindo: 

– Reforço da inspeção e manutenção dos equipamentos para 
prevenir falhas; 

– Manter fechadas as portas e janelas de áreas cobertas; 
– Operação dos equipamentos por pessoal experiente; 
– Evitar o funcionamento de equipamentos ruidosos no período 

noturno; 
– Implementação de medidas de controlo do ruído durante as 

operações de manutenção (aplicabilidade geral). 

Implementada 2011 

17.d Confinamento das unidades e dos equipamentos ruidosos, tais 
como os equipamentos de manuseamento de madeiras, as 
unidades hidráulicas e os compressores, em estruturas separadas, 
como edifícios ou espaços insonorizados revestidos interna ou 
externamente com materiais de atenuação do ruído (aplicabilidade 
geral). 

Implementada 2010 

17.e Utilização, nos equipamentos e nas tubagens, de dispositivos de 
baixo nível de ruído e atenuadores de ruído (aplicabilidade 
geral). 

Implementada 2010 

17.f Instalar sistemas de amortecimento de vibrações das máquinas 
e recurso a uma disposição que dissocie as fontes de ruído dos 
componentes potencialmente ressonantes (aplicabilidade 
geral). 

Implementada 1990 

17.g Instalar proteção acústica em edifícios, incluindo: 
– Materiais para absorção do som em paredes e coberturas; 
– Portas insonorizantes; 
– Vidros duplos nas janelas. 

Implementada 2010 

17.h Utilizar medidas de redução do ruído, incluindo: 
– Barreiras entre os emissores e os recetores de ruído, 

designadamente muros de proteção, taludes e edifícios; 
– Silenciadores e atenuadores em equipamentos ruidosos, tais 

como descargas de vapor e ventiladores de secadores 
(geralmente aplicáveis em instalações novas; no caso de 
instalações existentes, a colocação de obstáculos pode ser 
limitada pela falta de espaço). 

Implementada 2010 

17.i Utilização de máquinas maiores de manipulação de madeiras, 
com vista a reduzir os tempos de elevação e de transporte, bem 
como o ruído decorrente do empilhamento da rolaria ou da sua 
queda para a mesa de alimentação à linha de preparação de 
madeiras (aplicabilidade geral). 

Implementada 2014 
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17.j Aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, p.e., a altura da 
qual a rolaria é libertada no processo de empilhamento ou na 
mesa de alimentação; informação imediata dos trabalhadores 
sobre o nível de ruído (aplicabilidade geral).  

Implementada 2014 

MTD 18 – Desativação (para evitar os riscos de poluição aquando do desmantelamento de uma instalação, constitui 
MTD utilizar as técnicas gerais indicadas a seguir) 

18.a Evitar a inclusão de reservatórios e tubagens subterrâneos no 
projeto ou garantir que a sua localização é conhecida e 
documentada. 

Implementada 1990 

18.b Estabelecer instruções para o esvaziamento dos equipamentos 
de processo, dos reservatórios e das tubagens. 

Implementada 1990 

18.c Garantir uma desativação “limpa” da instalação (p.e., promover 
a limpeza e a reabilitação do local). Devem salvaguardar-se as 
funções naturais do solo, se possível. 

A contemplar quando 
necessário

22
 

– 

18.d Utilizar um programa de monitorização, especialmente no que 
respeita às águas subterrâneas, de forma a detetar impactes 
futuros no local da instalação e na sua envolvente. 

Implementada 2008 

18.e Elaborar e manter um programa de cessação da atividade ou 
encerramento das instalações, baseado numa análise de riscos, 
que inclua uma organização transparente das atividades de 
desativação, tendo em conta as condições locais específicas. 

 

A contemplar quando 
necessário

22
 

– 

 

Conclusões MTD para a Produção de Pasta Kraft (não branqueada) 
 

MTD 19 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir a emissão de poluentes para as águas recetoras de 
toda a instalação, constitui MTD utilizar branqueamento TCF ou ECF moderno e uma combinação das técnicas indicadas 
nas MTD 13, 14, 15 e 16, bem como das técnicas indicadas a seguir) 

19.a Cozimento modificado antes do branqueamento  
         (aplicabilidade geral). 

Não aplicável – 

19.b Deslenhificação com oxigénio antes do branqueamento 
(aplicabilidade geral). 

Não aplicável – 

19.c Lavagem da pasta com alta eficiência e crivagem em circuito 
fechado (aplicabilidade geral). 

Implementada 2004 

19.d Recirculação parcial da água de processo no branqueamento (a 
sua aplicabilidade pode ser limitada devido à formação de 
incrustações no processo de branqueamento). 

Não aplicável – 

19.e Monitorização e contenção eficaz dos derrames, incluindo a 
recuperação de substâncias e energia (aplicabilidade geral). 

Implementada 2001 

19.f Manutenção de capacidade suficiente na evaporação da lixívia 
negra e na caldeira de recuperação, para acomodar picos de 
carga (aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

19.g Extração (stripping) dos condensados contaminados e 
reutilização de condensados no processo (aplicabilidade geral).  

Implementada 1994 

MTD 20 – Emissões para a Atmosfera. Redução das Emissões de Gases Odorosos Concentrados e Diluídos (para reduzir 
as emissões de odores e as emissões de compostos reduzidos de enxofre total devidos a gases concentrados e diluídos, 
constitui MTD evitar as emissões difusas, através da recolha de todos os gases de exaustão de origem processual que 
contenham enxofre, incluindo dos respiros com emissões sulfurosas, aplicando as técnicas indicadas a seguir) 

20.a Sistemas de recolha de gases malodorosos concentrados e 
diluídos, designadamente: 
− Coberturas, exaustores, condutas e sistemas de extração 

com capacidade suficiente; 
− Sistema de deteção contínua de fugas; 
− Equipamentos e medidas de segurança. 
 

(aplicabilidade geral em novas instalações e em instalações existentes 
objeto de remodelações significativas).  

Implementada 1997 

                                                                 
22 Ver ponto “6.1 – Relatório de Base”. 
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20.b Incineração dos gases não condensáveis (GNC) concentrados e 
diluídos da seguinte forma: 
− Nas caldeiras de recuperação; 

− Nos fornos de cal; 

− Em queimadores específicos de GNC, equipados com 
lavadores de gases para remoção de SOx, ou 

− Em caldeira auxiliares. 
 

(aplicabilidade geral em novas instalações e em instalações existentes 
objeto de remodelações significativas). 

Implementada 1997 

20.c Registo da indisponibilidade do sistema de incineração e das 
emissões resultantes.  

Implementada 2009 

MTD 21 - Redução das Emissões das Caldeiras de Recuperação. Emissões de SO2 e TRS (para reduzir as emissões de SO2 e 
de TRS de uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

21.a Aumento do teor de sólidos secos da lixívia negra, por 
concentração através de um processo de evaporação antes da 
sua queima na caldeira de recuperação.  

Não implementada
23

 – 

21.b Otimizar o sistema de combustão através de uma boa mistura de 
ar-combustível, do controlo da carga da fornalha, etc. 

Implementada 1990 

21.c Instalar um lavador de gases Não implementada
23

 – 

MTD 22 - Redução das Emissões das Caldeiras de Recuperação. Emissões de NOx (para reduzir as emissões de NOx de 
uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar um sistema otimizado de combustão que inclua todas as 
característica indicadas a seguir) 

22.a Controlo computadorizado da combustão.  Implementada 2004 

22.b Otimização da mistura combustível-ar. Implementada 1990 

22.c Sistemas de alimentação de ar distribuído, p.e. através da 
utilização de registos e diferentes pontos de entrada de ar. 

Implementada 1990 

MTD 23 - Redução das Emissões das Caldeiras de Recuperação. Emissões de Partículas (para reduzir as emissões de 
Partículas de uma caldeira de recuperação, constitui MTD a utilização de precipitadores eletrostáticos ou uma 
combinação destes com lavadores de gases) 

23. Existência de precipitadores eletrostáticos ou a combinação de 
precipitadores eletrostáticos com lavadores de gases. 

Não implementada
23

 – 

MTD 24 – Redução das Emissões dos Fornos de Cal. Emissões de SO2 (para reduzir as emissões de SO2 dos fornos de cal, 
constitui MTD utilizar uma das técnicas indicadas a seguir, ou uma combinação das mesmas) 

24.a Seleção dos combustíveis com baixo teor de enxofre.  Implementada 2000 

24.b Incineração limitada de gases odorosos concentrados no forno 
de cal. 

Implementada 1997 

24.c Controlo do teor de Na2S das lamas de cal de alimentação. Implementada 1990 

24.d Lavagem alcalina dos gases. A implementar
23

 2021 

MTD 25 - Redução das Emissões dos Fornos de Cal. Emissões de TRS (para reduzir as emissões de TRS dos fornos de cal, 
constitui MTD utilizar uma das técnicas indicadas a seguir, ou uma combinação das mesmas) 

25.a Controlo do excesso de oxigénio. Implementada 1990 

25.b Controlo do teor de Na2S das lamas de cal de alimentação. Implementada 1990 

25.c Combinação de um precipitador electrostático e de um lavador 
de gases em meio alcalino 

A implementar 2021 

MTD 26 - Redução das Emissões dos Fornos de Cal. Emissões de NOx (para reduzir as emissões de NOx dos fornos de cal, 
constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

26.a Otimização e controlo da combustão.  Implementada 2001 

26.b Otimização da mistura combustível-ar. Implementada 2001 

26.c Utilização de queimadores com baixo nível de NOx. Implementada 2004 

26.d Seleção dos combustíveis com baixo teor de N.  Implementada 2000 

                                                                 
23 O operador apresentou um estudo custo/benefício, seguindo a metodologia do REF ECM, onde prova que o investimento é 

desproporcionado face ao benefício ambiental. As razões da inviabilidade económica estão associadas às características técnicas 

específicas do equipamento/instalação.  
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

(segundo a Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/687/UE) 

Ação/Aplicabilidade Ano de 
Implementação 

MTD 27 - Redução das Emissões dos Fornos de Cal. Emissões de Partículas (para reduzir as emissões de Partículas dos 
fornos de cal, constitui MTD a utilização de precipitadores eletrostáticos ou uma combinação destes com lavadores de 
gases) 

27. Existência de precipitadores eletrostáticos ou a combinação de 
precipitadores eletrostáticos com lavadores de gases. 

A implementar
23

 2021 

MTD 28 - Redução das Emissões dos Queimadores de Gases Odorosos Concentrados. Emissões de SO2 (para reduzir as 
emissões de SO2 da incineração de gases odorosos concentrados em queimadores de TRS específicos, constitui MTD 
utilizar um lavador de SO2 com meio alcalino) 

28. Utilizar um lavador de gases com meio alcalino. Não aplicável – 

MTD 29 - Redução das Emissões dos Queimadores de Gases Odorosos Concentrados. Emissões de NOx (para reduzir as 
emissões de NOx da incineração de gases odorosos concentrados em queimadores de TRS específicos, constitui MTD 
utilizar uma das técnicas descritas a seguir ou uma combinação das mesmas) 

29.a Otimização dos queimadores/da queima. Não aplicável – 

29.b Incineração por fases (aplicabilidade geral em novas instalações 
e em instalações com remodelações significativas; para 
instalações existentes, aplicável apenas se o espaço disponível 
permitir a instalação dos equipamentos). 

Não aplicável – 

MTD 30 – Produção de Resíduos (para evitar a produção de resíduos e minimizar a quantidade de resíduos a eliminar, 
constitui MTD a reutilização no processo das cinzas dos precipitadores eletrostáticos das caldeiras de recuperação) 

30. Reciclar para o processo as partículas retidas no precipitador 
eletrostático da caldeira de recuperação (a recirculação das 
cinzas pode ser limitada pela presença de elementos estranhos 
ao processo). 

Implementada 1974 

MTD 31 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (para reduzir o consumo de energia térmica (vapor), maximizar o 
rendimento dos sistemas de transporte de energia utilizados e reduzir o consumo de eletricidade, constitui MTD utilizar 
uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

31.a Elevado teor de sólidos da casca, por recurso a prensas eficientes 
ou a secagem.  

Não aplicável – 

31.b Caldeiras de alta eficiência na produção de vapor, p.e., com 
baixas temperaturas dos gases de combustão.  

Implementada 2006 

31.c Sistemas eficientes de calor secundário. Implementada 1994 

31.d Fecho dos circuitos de água, incluindo nas instalações de 
branqueamento. 

Implementada 2010 

31.e Elevada consistência da pasta (técnica de média ou elevada 
consistência). 

Implementada 2004 

31.f Instalações de evaporação de alta eficiência. Implementada 1990 

31.g Recuperação do calor dos tanques de dissolução, p.e. através de 
lavadores de gases de exaustão. 

Implementada 1990 

31.h Recuperação e utilização de correntes de efluentes a baixa 
temperatura e de outras fontes de calor residual para o 
aquecimento de edifícios, da água de alimentação das caldeiras e 
da água a utilizar nos processos. 

Implementada 1994 

31.i Utilização adequada do calor secundário e dos condensados 
secundários. 

Implementada 1990 

31.j Monitorização e controlo do processo por recurso a sistemas 
avançados de controlo. 

Implementada 1990 

31.k Otimização da rede integrada de permutadores de calor. Implementada 1990 

31.l Recuperação de calor dos gases de combustão da caldeira de 
recuperação, entre o precipitador eletrostático e o ventilador de 
exaustão. 

Implementada 1990 

31.m Maior consistência possível da pasta nas fases de crivagem e 
lavagem.   

Implementada 1990 

31.n Utilização de controlo de velocidade em grandes motores. Implementada 2009 

31.o Utilização de bombas de vácuo eficientes. Implementada 1990 

31.p Dimensionamento adequado das tubagens, das bombas e dos 
ventiladores. 

Implementada 1990 

31.q Otimização dos níveis dos tanques. Implementada 2009 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

(segundo a Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/687/UE) 

Ação/Aplicabilidade Ano de 
Implementação 

MTD 32 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (para aumentar a eficiência da produção de energia elétrica, 
constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

32.a Teor elevado de sólidos secos no licor negro (aumenta o 
rendimento das caldeiras, a produção de vapor e, por 
conseguinte, a produção de eletricidade). 

Não implementada
24

  – 

32.b Elevadas pressões e temperaturas nas caldeiras de recuperação; 
nas caldeiras de recuperação novas, a pressão pode ser de 100 
bar e a temperatura de 510 ºC. 

Não aplicável
25

 – 

32.c Pressão do vapor à saída das turbinas de contrapressão tão baixa 
quanto possível. 

Implementada 1990 

32.d Turbinas de condensação para o aproveitamento do excesso de 
vapor para a produção de eletricidade. 

Implementada 2010 

32.e Turbinas de alta eficiência. Implementada 2010 

32.f Pré-aquecimento da água de alimentação das caldeiras a uma 
temperatura próxima da temperatura de ebulição. 

Implementada 1990 

32.g Pré-aquecimento do ar de combustão e do combustível de 
alimentação das caldeiras. 

Implementada 1990 

 

Conclusões MTD para o Processamento de Papel para Reciclagem 

 

MTD 42 – Gestão dos Materiais (para evitar a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, ou reduzir os riscos 
conexos, e para reduzir a deslocação pelo vento do papel para reciclagem e as emissões difusas de poeiras das áreas de 
armazenagem de papel, constitui MTD utilizar umas das técnicas indicadas a seguir, ou uma combinação das mesmas) 

42.a Pavimentar a área de armazenagem de papel para reciclagem 
(aplicabilidade geral) 

Implementada 1990 

42.b Recolha das escorrências contaminadas da área de 
armazenagem de papel para reciclagem, com envio para uma 
estação de tratamento de águas residuais (as águas pluviais não 
contaminadas p.e. de coberturas de edifícios podem ser 
descarregadas separadamente) (a aplicabilidade pode ser 
limitada pelo grau de contaminação das escorrências – baixa 
concentração – e/ou pelas dimensões da estação de tratamento 
de águas residuais). 

Implementada 2010 

42.c Confinamento da área de armazenagem de papel para 
reciclagem com uma vedação de proteção contra o vento 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 2010 

42.d Limpeza regular da área de armazenagem de papel, 
desimpedimento dos acessos rodoviários e esvaziamento e 
limpeza dos sumidouros, de modo a reduzir as emissões difusas 
de poeiras. Desta forma, é possível reduzir o arrastamento pelo 
vento de fragmentos de papel e fibras, bem como o 
esmagamento de papel pelo tráfego local, o que pode ocasionar 
emissões adicionais de poeiras, especialmente na estação seca 
(aplicabilidade geral). 

 

Implementada 1990 

42.e Armazenagem dos fardos ou do papel para reciclagem a granel sob 
cobertura, de modo a proteger o material dos agentes atmosféricos 
(humidade, processos de degradação microbiológica, etc.) (a 
aplicabilidade pode ser limitada pelas dimensões da área 
necessária). 

Não aplicável – 

MTD 43 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir o consumo de água crua, a produção de águas 
residuais e as cargas de poluentes, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

43.a Separação das redes de água 
 

Implementada 1990 

                                                                 
24 Ver nota de rodapé da MTD 21.a).  

25 Por a Caldeira de Recuperação existente só permitir uma pressão de cerca de 60 bar e uma temperatura de cerca de 450 ºC.  
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

(segundo a Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/687/UE) 

Ação/Aplicabilidade Ano de 
Implementação 

43.b Fluxo em contracorrente das águas do processo e recirculação 
de água. 

Implementada 1990 

43.c Reciclagem parcial das águas residuais tratadas, após o 
tratamento biológico; muitas fábricas de papel de fibra reciclada 
que produzem, nomeadamente, cartão canelado médio ou com 
cobertura especial, reutilizam águas residuais tratadas 
biologicamente. 

Não aplicável – 

43.d Clarificação das águas brancas. Implementada 2005 

MTD 44 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para proporcionar um sistema avançado de fecho dos circuitos de 
água nas instalações que processam papel para reciclagem e para evitar eventuais efeitos negativos decorrentes de 
uma maior reciclagem das águas do processo, constitui MTD utilizar uma das técnicas indicadas a seguir, ou uma 
combinação das mesmas) 

44.a Monitorização e controlo em contínuo da qualidade da água do 
processo (aplicabilidade a fábricas de papel de fibra reciclada com 
um sistema avançado de fecho dos circuitos de água). 

Implementada 1990 

44.b Prevenção e eliminação dos biofilmes por recurso a métodos 
que minimizem as emissões de biocidas (aplicabilidade a fábricas 
de papel de fibra reciclada com um sistema avançado de fecho dos 
circuitos de água). 

Não aplicável – 

44.c Remoção do cálcio da água de processo por precipitação controlada 
de carbonato de cálcio (aplicabilidade a fábricas de papel de fibra 
reciclada com um sistema avançado de fecho dos circuitos de água). 

Não aplicável – 

MTD 45 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para prevenir e reduzir a emissão de poluentes das águas residuais 
para as águas recetoras de toda a instalação, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas 
em MTD 13, MTD 14, MTD 15, MTD 16, MTD 43 e MTD 44 

45. Deve ser usada uma combinação das MTD 13, 14, 15, 16, 43 e 44. Implementada 2008 

MTD 46 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (constitui MTD reduzir o consumo de energia elétrica das 
instalações de produção de papel de fibras recicladas por recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas) 

46.a Alta consistência da desintegração do papel para reciclar, para 
separação das fibras (aplicabilidade geral em novas instalações e 
em instalações existentes objeto de grandes remodelações). 

Não aplicável – 

46.b Crivagem grossa e fina eficientes, através da otimização da 
conceção dos rotores dos crivos e da sua operação, de modo a 
permitir a utilização de equipamentos de menores dimensões 
com menor consumo específico de energia (aplicabilidade geral 
em novas instalações e em instalações existentes objeto de 
grandes remodelações). 

Implementada 1990 

46.c Aplicação de conceitos de poupança de energia na preparação 
da pasta, extraindo as impurezas o mais cedo possível no 
processo, utilizando componentes mecânicos em menor 
número e otimizados, de modo a restringir o processamento das 
fibras com utilização intensiva de energia (aplicabilidade geral 
em novas instalações e em instalações existentes objeto de 
grandes remodelações). 

Implementada 1990 

 
Conclusões MTD para a Produção de Papel e Processos Afins 

 

MTD 47 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir a produção de águas residuais, constitui MTD utilizar 
uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

47.a Otimização do dimensionamento e da construção dos tanques e 
tinões (aplicável a novas instalações e a instalações existentes 
objeto de grandes remodelações). 

Implementada 1990 

47.b Recuperação de fibras e de cargas; tratamento das águas 
brancas (aplicabilidade geral). 

Implementada 2005 

47.c Recirculação da água (aplicabilidade geral; a presença de 
matérias dissolvidas, orgânicas, inorgânicas e coloidais pode 
restringir a reutilização da água nas teias). 

Implementada 1990 
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Ação/Aplicabilidade Ano de 
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47.d Otimização dos chuveiros da máquina de papel (aplicabilidade 
geral). 

Implementada 1990 

MTD 48 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir o consumo de água crua e as emissões de água das 
fábricas de papéis especiais, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir)  

48.a Melhoria do planeamento do processo de produção dos 
diferentes tipos de papel, de modo a otimizar a combinação e a 
duração dos lotes de produção (aplicabilidade geral). 

Implementada 2010 

48.b Gestão dos circuitos de água, para adaptação às alterações do 
tipo de produção; ajuste dos circuitos de água para adaptação 
às alterações dos tipos de papel, corantes e aditivos químicos 
utilizados (aplicabilidade geral). 

Implementada 2010 

48.c Adaptar o sistema de tratamento de efluentes às mudanças de 
produção; ajuste do tratamento de efluentes para enfrentar as 
variações de caudais, as baixas concentrações e a variação dos 
tipos e quantidades de aditivos químicos (aplicabilidade geral). 

Implementada 2008 

48.d Ajuste do sistema de quebras e das capacidades dos tinões 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

48.e Minimização da descarga de aditivos químicos (p.e. agentes 
desengordurantes e agentes hidrófobos), que contenham 
compostos perfluorados ou polifluorados ou da sua formação 
(aplicável apenas em instalações que consomem estes aditivos). 

Não aplicável – 

48.f Utilizar produtos com baixo teor de AOX como aditivos (p.e. na 
substituição de agentes de resistência à humidade à base de resinas 
de epicloridrina) (aplicável apenas em instalações que produzem 
papéis de elevada resistência à humidade). 

Não aplicável – 

MTD 49 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir as emissões de pigmentos de revestimento e 
aglutinantes que possam perturbar a estação de tratamento biológico das águas residuais, constitui MTD utilizar a 
técnica 49.a que se descreve a seguir, ou, se tal não for tecnicamente viável, a técnica 49.b) 

49.a Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento. Não aplicável – 

49.b Pré-tratamento dos efluentes que contenham pigmentos de 
revestimentos. 

Não aplicável – 

MTD 50 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para prevenir e reduzir a emissão de poluentes das águas residuais 
para as águas recetoras de toda a instalação, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas 
nas MTD 13, MTD 14, MTD 15, MTD 48 e MTD 49)

 

50. De forma a reduzir a carga de poluentes no efluente, deve ser 
usada uma combinação das MTD 13, 14, 15, 47, 48 e 49. 

Implementada 2008 

MTD 51 – Emissões para a Atmosfera (para reduzir as emissões de COV dos dispositivos de revestimento off line ou em 
linha, constitui MTD escolher as composições de revestimentos que reduzem as emissões de COV) 

51. Minimizar a emissão de COV no revestimento do papel Não aplicável – 

MTD 52 - Produção de Resíduos (a fim de minimizar a quantidade de resíduos a eliminar, constitui MTD evitar a 
produção de resíduos e executar as operações de reciclagem por recurso a uma combinação das técnicas a seguir 
indicadas – ver MTD 12) 

52.a Recuperação de fibras e cargas; tratamento das águas brancas 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 2005 

52.b Sistemas de recirculação das quebras (recolha, 
reprocessamento e retorno ao processo) (aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

52.c Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento do 
papel. 

Não aplicável – 

52.d Reutilização das lamas fibrosas provenientes do tratamento 
primário dos efluentes (a aplicabilidade pode ser limitada pelos 
requisitos de qualidade dos produtos). 

Implementada 1990 

MTD 53 - Consumo de Energia e Eficiência Energética (a fim de reduzir o consumo de energia térmica e elétrica, 
constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

53.a Técnicas de crivagem de poupança de energia (conceção 
otimizada dos rotores dos crivos e da operação de crivagem 
(aplicável a novas instalações e em grandes remodelações). 

Implementada  1990 
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53.b Boas práticas de refinação da pasta, com recuperação de calor 
dos refinadores (aplicável em novas instalações e em grandes 
remodelações). 

Não aplicável – 

53.c Desidratação otimizada na fase de prensagem na máquina de 
papel – prensa de nip largo (aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

53.d Recuperação dos condensados do vapor e utilização de 
sistemas eficientes de recuperação de calor do ar de exaustão 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 1990 

53.e Redução da utilização direta de vapor através de uma 
integração cuidadosa dos processos, nomeadamente por 
recurso à análise Pinch (aplicabilidade geral). 

Implementada 2007 

53.f Refinadores de elevada eficiência (aplicável a novas 
instalações). 

Implementada 2007 

53.g Otimização do modo de funcionamento dos refinadores 
existentes (p.e. redução dos períodos de funcionamento em 
vazio) (aplicabilidade geral). 

Implementada 2007 

53.h Conceção otimizada das bombas e instalar variadores de 
frequência em motores de bombas, bem como acionamentos 
sem redutores (aplicabilidade geral). 

Implementada 2013 

53.i Tecnologias de refinação de vanguarda (aplicabilidade geral). Implementada 2015 

53.j Aquecimento com vapor da caixa de banda contínua, para 
melhorar as propriedades de drenagem/capacidade de 
desidratação (aplicabilidade geral). 

Implementada 2005 

53.k Sistema de vácuo otimizado (p.e. utilização de 
turboventiladores em vez de bombas de anel de água) 
(aplicabilidade geral). 

Implementada 2017 

53.l Otimização da produção e manutenção do sistema de 
distribuição de ar comprimido (aplicabilidade geral). 

Implementada 2015 

53.m Otimização da recuperação de calor, do sistema de ar e instalação 
de isolamento térmico (aplicabilidade geral). 

Implementada 2007 

53.n Utilização de motores de alta eficiência (aplicabilidade geral). Implementada 2010 

53.o Pré-aquecimento da água dos chuveiros com um permutador de 
calor (aplicabilidade geral). 

Implementada 1994 

53.p Utilização do calor residual para secagem das lamas ou de 
biomassa (aplicabilidade geral). 

Não aplicável – 

53.q Recuperação de calor dos ventiladores axiais (se utilizados) 
para fornecimento de ar à câmara de secagem (aplicabilidade 
geral). 

Não aplicável – 

53.r Recuperação de calor do ar de exaustão da gaiuta do secador 
Yankee por recurso a uma torre biológica (aplicabilidade geral). 

Não aplicável – 

53.s Recuperação de calor do ar quente de exaustão por sistemas de 
infravermelhos (aplicabilidade geral). 

Não aplicável – 

 

4 – Acidentes e Emergências 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas situações 

tipificadas no Quadro 19, o operador deverá: 

a) Informar
 
a EC e a APA, I.P., e a CCDR 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. 
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Quadro 19 – Situações de que obrigam a notificação 

1. Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição, passível de 

se traduzir numa situação de emergência ou que leve ao incumprimento dos VLE fixados nesta licença;  

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, passível de se traduzir 

numa situação de emergência;  

4. Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação, passível de se 

traduzir numa situação de emergência ou que leve ao incumprimento dos VLE fixados nesta licença; 

5. Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras causas, 

nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou humana); 

6. Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença. 

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 20. Se não 

for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado posteriormente um 

relatório que complete a notificação, até 15 dias após a ocorrência. 

 
Quadro 20 – Informação a contemplar no relatório de ocorrência 

1. Data e a hora da ocorrência; 

2. Análise dos factos que deram origem à ocorrência da emergência ou acidente; 

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

4. Eventuais reclamações devidas à emergência; 

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, I.P., 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: 

• 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. 

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser verificados e 

assinados, e mantidos organizados em sistema de arquivo devidamente atualizado. Todos os relatórios 
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devem ser conservados na instalação por um período não inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados 

para inspeção sempre que necessário. 

Relativamente às queixas o operador deve incluir no RAA um quadro resumo das queixas e reclamações. 

Deste quadro deve constar, no mínimo, a seguinte informação: 

• Tipo de queixoso/reclamante (pessoa individual, câmara, associação, ou outro) 

• Data e hora; 

• Natureza da queixa; 

• Motivos que deram origem à queixa; 

• Descrição sumária; 

• Ações despoletadas, se aplicável, ou breve justificação se não há lugar a ações; 

• Seguimento (se aplicável). 

6  – Relatórios 

6.1 – Relatório de Base 

Uma vez que os elementos submetidos, por forma a dar cumprimento ao preconizado no art.º 42.º 

do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de 

outubro, não foram suficientes para esta Agência chegar a uma conclusão sobre a dispensa ou 

obrigatoriedade de elaboração de um Relatório de Base (RB) completo, solicita-se que o relatório 

de avaliação da necessidade de elaboração de RB seja complementado e enviado a esta Agência, 

no prazo de 6 meses após a emissão desta LA, com a seguinte informação:  

1. As substâncias a considerar devem ser avaliadas com base nas advertências de perigo H, 

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, devendo ser consideradas as que 

apresentam perigo para o ambiente e/ou para a saúde humana;  

2. A eliminação de substâncias de um ponto para o outro deve ser efetuada de acordo com a 

Nota Interpretativa n.º  5/2014, de 17 de julho devendo ser sempre apresentada uma 

justificação clara e objetiva para tal;   

3. Pese embora, a instalação não se encontrar abrangida pelo diploma SEVESO, esse facto, 

por si só, não é sinónimo de dispensa da elaboração do Relatório de Base. Nesse sentido, 

solicita-se a reformulação da conclusão apresentada tendo em consideração outros 

fatores relevantes, nomeadamente os fatores que estão expressos no ponto 5.3 das 

Diretrizes da Comissão Europeia n.º 2014/C 136/03, de 06 de maio, respeitantes ao 

relatório de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa às 

emissões industriais; e  

4. Uma vez que a existência de piezómetros facilita a realização de análises às águas 

subterrâneas, considera-se que devem ser efetuadas algumas análises adicionais a 

parâmetros relacionados com as substâncias presentes no estabelecimento, 

nomeadamente a hidrocarbonetos e biocidas (p.e. os biocidas utilizados nas torres de 

arrefecimento/refrigeração), incluindo esses resultados no relatório.  
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A avaliação sobre a dispensa ou obrigatoriedade de elaborar o Relatório de Base completo só será 

finalizada após o envio dos elementos supramencionados e será comunicada através de ofício ao 

operador.  

6.2  – Relatório Ambiental Anual     

O operador deve enviar à APA anualmente o RAA, que reúna os elementos demonstrativos do 

cumprimento desta licença, incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as 

metas acordadas. Enquanto não estiver disponível o relatório único, o RAA deverá dar entrada na APA 

até 30 de abril do ano seguinte.  

O RAA deverá ser entregue em suporte digital via correio eletrónico até 10 Mb ou através de 

plataforma de transferência de ficheiros, para: ippc@apambiente.pt, devendo ser organizado de acordo 

com o formato descrito no Quadro 21.  

 

Quadro 21 – Informação e estrutura do RAA 

1. Âmbito. 

2. Ponto de situação relativamente às condições de operação. 

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

4. Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de 

emissão (quando aplicável). Neste ponto deve ser incluído o Quadro resumo com o registo das horas 

de funcionamento e consumo de combustível das caldeiras (2.2.1.1 – Pontos de Emissão). 

5. Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos VLE associados a esta licença, 

com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos 

resultados das monitorizações efetuadas. 

6. Relatório de monitorização de ruido, quando aplicável. 

7. Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas implementadas. 

8. Síntese de reclamações apresentadas. 

 

Sempre que possível os dados devem 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 que tutela o Ambiente (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(s) ao RAA, devidamente organizado(s). 

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

O operador deverá elaborar um relatório anual de emissões, segundo modelo e procedimentos 

definidos pela APA, em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho 

(Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro e com o Regulamento n.º 

166/2006, de 18 de janeiro (Regulamento PRTR). 

Este relatório deverá incluir a quantidade de resíduos perigosos e não perigosos, em t/ano, transferida 

para fora da instalação e ainda, para cada poluente PRTR, em kg/ano, os valores de emissão (medidos, 

calculados ou estimados) para o ar, a água e o solo associados às fontes pontuais e às fontes difusas da 

instalação. 
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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 plano de 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 todos os seus componentes/descritores, eliminando focos 

de potenciais emergências a estes níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, a demolição de estruturas e outras ações 

integradas, o 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 22. 

Quadro 22 – 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 tais critérios, devendo incluir testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

 

Após o encerramento definitivo, o operador deverá entregar, à APA para aprovação, um relatório de 

conclusão do plano. 

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 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. 

  



LA n.º Ren. Subs. Ano 

711 1 0 2018 

 

   Página 40 de 47 

8 – Acrónimos e Siglas 

 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

BAT Best Available Techniques 

BREF Best Available Techniques Reference Document 

CAE Classificação das Atividades Económicas 

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

DEI Diretiva de Emissões Industriais 

EC Entidade Coordenadora (do Licenciamento) 

EMAS Environmental Management and Audit Scheme 

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

IPAC Instituto Português de Acreditação 

LA Licença Ambiental 

LER Lista Europeia de Resíduos 

MTD Melhores Técnicas Disponíveis 

NIPC Número de Identificação de Pessoa Coletiva 

PCB Policlorobifenilos 

PDA Plano de Desempenho Ambiental 

PCIP Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PRTR Pollutant Release and Transfer Register 

RAA Relatório Ambiental Anual 

RGR Regulamento Geral do Ruído 

SILiAmb Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SGCIE Sistema de Gestão dos Consumo Intensivos de Energia 

tAS Tonelada de pasta Absolutamente Seca 

TEGEE Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa 

Tep Tonelada equivalente de petróleo 

tSA Tonelada de pasta Seca ao Ar 

TURH Título de Utilização dos Recursos hídricos 

VEA-MTD Valores de Emissão Associados às Melhores Técnicas Disponíveis 

VLE Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da Atividade Industrial  

1 – Diagrama do processo produtivo 

 
 

Figura 1 - Diagrama do processo de produtivo da EUROPA&C Kraft Viana
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2 – Descrição do Processo Produtivo 

 
Produção de pasta de fibra primária e recuperação da lixívia de cozimento 
 
A matéria-prima utilizada no processo de fabrico de pasta kraft é maioritariamente a madeira de pinho, 

complementada com madeira de eucalipto, as quais são sucessivamente descascadas e/ou lavadas e 

reduzidas a aparas de pequena dimensão. 

 

Após armazenagem, as aparas são submetidas a um processo de cozimento em contínuo, com a utilização 

de uma lixívia, constituída essencialmente por soda cáustica e sulfureto de sódio. 

A seguir à fase de cozimento, a pasta é lavada, desfibrada, refinada e armazenada, antes de ser enviada 

para a linha de produção de papel. 

 

Por sua vez, a lixívia residual do cozimento da madeira é concentrada por evaporação da água, a que se 

segue a sua queima em caldeira própria para produção de vapor (caldeira de recuperação) e reutilização 

das cinzas num circuito de recuperação (caustificação), de forma a obter-se novamente a lixívia para 

cozimento da madeira. 

 

Produção de fibra reciclada 
 
A reciclagem de papéis recuperados visa o aproveitamento das fibras celulósicas dos papéis e cartões 

usados para a produção de papéis novos. É um importante fator de ordem económica e social, pela sua 

contribuição para a conservação de recursos naturais e energéticos e para a proteção do meio ambiente, 

sendo a forma mais adequada de redução dos Resíduos Sólidos Urbanos a depositar em aterro controlado, 

ou em instalações de incineração. 

 

A instalação de processamento de papéis velhos teve início em 1987 e, atualmente, dispõe de uma 

capacidade de 667 toneladas de pasta reciclada por dia.  

 

As operações mais importantes são a desfibração, a crivagem, a depuração e o espessamento da pasta 

produzida. 

 

Produção de papel e acabamentos 
 
A produção de papel inicia-se com a fase de preparação da pasta, em circuitos separados, de acordo com as 

duas camadas que constituem a folha de papel – camada de base e cobertura. Nesta fase, as operações 

mais importantes são a refinação e a adição de alguns produtos químicos para conferir características de 

resistência ao papel. 

 

A máquina de papel, na sua fase inicial, é constituída por dois formadores da folha de papel independentes, 

cuja drenagem da água é efetuada por efeito da gravidade e de vácuo, obtido através de caixas de sucção. A 

folha de papel atravessa depois as secções de prensagem e de secagem, esta última constituída por grupos 

de cilindros secadores, aquecidos com vapor. 
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Produção de energia térmica/vapor 
 

Quadro 23 – Biomassa a valorizar na Caldeira a Biomassa (lista não exaustiva) 

Origem  Descrição 

Agricultura, horticultura, aquacultura, 
silvicultura, caça e pesca 

Tecidos vegetais  

Materiais silvícolas - biomassa resultante da limpeza de florestas e 
estilha. 

Casca de amêndoa, nozes, caroços de pêssego e damasco, pinhas e 
casca de pinhão 

Preparação e processamento de 
frutos, produtos hortícolas, cereais, 
óleos alimentares, cacau, café, chá e 

tabaco; resíduos da produção de 
conservas; resíduos da produção de 
leveduras e extratos de leveduras e 

da preparação e fermentação de 
melaços 

Cascas e caroços de frutos processados, pinhas 

Processamento de Madeira e do 
Fabrico de Painéis e Mobiliário 

Materiais resultantes do descasque de madeira e cortiça 

Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados, e 
folheados (não contendo substancias perigosas) 

Materiais resultantes do estilhaçamento de desperdícios de 
madeira da indústria do mobiliário (não contendo substancias 

perigosas) 

Produção e da transformação de 
pasta para papel, papel e cartão 

Materiais resultantes do descasque da madeira e 
restos/fragmentos de madeira 

 

3 – Descrição do Tratamento dos Efluentes Líquidos 

No tratamento primário, é efetuada a correção do pH do efluente com fibra e adicionado um floculante 

para sedimentação das fibras num clarificador retangular, as quais podem ser reintroduzidas no processo, 

através da instalação de produção de pasta de fibra reciclada. 

 

Do sedimentador, o efluente é conduzido graviticamente para um crivo mecânico de separação final das 

partículas em suspensão, onde se junta o efluente sem fibra. Após crivagem, o efluente é conduzido à bacia 

de neutralização. 

 

O tratamento secundário, do tipo biológico, inclui as seguintes operações: 

− Neutralização do efluente com soda cáustica ou ácido sulfúrico; 

− Arrefecimento do efluente em permutadores de calor com água de refrigeração em circuito 

fechado; 

− Adição de nutrientes e agente anti-espuma; 

− Arejamento em bacia com a capacidade de 12 500 m
3
; 

− Separação das lamas produzidas, em clarificador secundário, de 50 m de diâmetro, com 

recirculação de lamas para a bacia de arejamento; 
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− Extração de água das lamas por decantação centrífuga, em conjunto com algumas lamas 

provenientes do tratamento primário. 

 

As lamas do tratamento biológico são valorizadas na caldeira de biomassa para produção de energia, ou em 
alternativa, vão para operador externo para compostagem ou para aterro interno. 
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ANEXO II – Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa 

 

• TEGEE n.º 039 – EUROPA&C Kraft Viana, S.A. 

• TEGEE n.º 043 – EUROPA&C Energia Viana, S.A. 
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ANEXO III – Autorização de Utilização de Recursos Hídricos26 

 

• Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Ocupação temporária para construção, alteração e 

implantação de instalações, fixas ou desmontáveis.  

• Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Superficial: Ponto AC1 e AC2. 

• Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais: Ponto EH1.  

  

                                                                 

26
 As Licenças/Autorizações de Utilização de Recursos Hídricos que forem emitidas para esta instalação, durante a 

validade desta Licença Ambiental, passam a integrá-la. 
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ANEXO IV – Licença de Exploração do Aterro de Resíduos Não Perigosos 

 
 

• Licença de Exploração emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, e respetivo(s) 

averbamento(s).  















Processo n.º: 450.10.07.01.009270.2014.RH1

Utilização n.º: L009625.2014.RH1

Início: 2014/07/21

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Ocupação temporária para construção, alteração e
implantação de instalações, fixas ou desmontáveis

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 503097055

Nome/Denominação Social* Europa&c Kraft Viana, SA

Morada* Estrada 23 Fevereiro, 372

Localidade Deocriste

Código Postal 4905-261

Concelho* Viana do Castelo

Telefones 258739600

Fax 258731914

Localização

Designação EH12 - águas pluviais

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Rio

Margem / Plano de água Margem esquerda

Nut III - Concelho - Freguesia Minho-Lima / Viana do Castelo / Deocriste

Longitude -8.72122

Latitude 41.70579

Região Hidrográfica RH1 :: Minho e Lima

Bacia Hidrográfica 1192 :: Lima

Sub-Bacia Hidrográfica 01LIM0056 :: Lima-WB3

Caracterização

Finalidade da ocupação Ocupação do DPH

Tipo Conduta

Descrição Descarga de águas pluviais

Condições Gerais

1ª Pela ocupação privativa do domínio público do Estado é devida a taxa de recursos hídricos prevista no nº 4 do artigo 67º, no nº 2
do artigo 77º e no artigo 78º, da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, e conforme o estabelecido no artigo 10º do Decreto-Lei nº
97/2008, de 11 de junho.

2ª 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.

3ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,

1/3 -
L009625.2014.RH1



serão suportadas pelo seu titular.

4ª 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.

5ª 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.

6ª 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.

7ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

8ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

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

10ª 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.

11ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.

2ª O titular ficará responsável por quaisquer danos e eventuais prejuízos causados a terceiros, incluindo os provenientes da
perturbação do escoamento das águas e os resultantes da instabilidade da obra, sendo o mesmo também responsável pela sua
segurança.

3ª O titular não poderá responsabilizar o Estado, nem exigir-lhe qualquer espécie de indemnização por eventuais danos causados por
acidentes de carácter natural.

Outras Condições

1ª O titular obriga-se a preservar a integridade do leito e das margens, bem como dos ecossistemas em presença.

Anexos

Características da utilização

O Administrador Regional da ARH do Norte
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Pimenta Machado
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Características da utilização

Peças desenhadas da localização da intervenção
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Processo n.º: 450.10.02.01.014423.2018.RH1

Utilização n.º: L012325.2018.RH1

Início: 2017/11/24

Validade: 2022/11/23

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação

Código APA APA00023737

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503097055

Nome/Denominação Social* Europa&c Kraft Viana, SA

Idioma Português

Morada* Estrada 23 de Fevereiro, nº 372

Localidade* DEOCRISTE

Código Postal 4905-261

Concelho* Viana do Castelo

Telefones 258739600

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC1 - Captação da Correlhã

Tipo de captação Superficial

Tipo de infraestrutura Jangada

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Rio

Margem/Plano de água Margem esquerda

Nut III - Concelho - Freguesia Minho-Lima / Ponte de Lima / Correlhã

Longitude -8.62959

Latitude 41.75229

Região Hidrográfica RH1 :: Minho e Lima

Bacia Hidrográfica 1192 :: Lima

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Regime de exploração:

Cota da tomada de água (m) 1.0

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 570.0
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Volume máximo anual (m3) 11000000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

719912

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Ocupação do Domínio Hídrico

Ocupação em domínio hídrico (m/m2) Tipo de ocupação

640.0 Área (m2)

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Produção de pasta, papel e energia

CAE Principal 17120 : Fabricação de papel e de cartão (exceto canelado)

CAE Secundária 35112 : Produção de eletricidade de origem térmica

Condições Gerais

1ª 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.

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 = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas

3ª A matéria tributável das componentes A e 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, referido na cláusula anterior,
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 das componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal estabelecido nesta licença.

5ª O pagamento da taxa 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 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.

8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

9ª 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.

10ª 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.

11ª A licença só poderá ser transacionada e 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.

12ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

14ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o
estado das águas.
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15ª 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.

16ª 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.

17ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis
por outras Entidades.

18ª 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 – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água
captado.

Condições Específicas

1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

2ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

Outras Condições

1ª Fazem parte integrante da presente licença os Anexos autenticados que a acompanham.

2ª A presente licença anula e substitui a L017883.2017.RH1

3ª Área Licenciada do Domínio Público Hídrico = 640 m2 Condutas Cabos, Moirões no subsolo = 8200 m

Anexos

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 719912 (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 mensal.
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.

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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Processo n.º: 450.10.02.01.014425.2018.RH1

Utilização n.º: L012363.2018.RH1

Início: 2017/11/24

Validade: 2022/11/23

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação

Código APA APA00023737

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503097055

Nome/Denominação Social* Europa&c Kraft Viana, SA

Idioma Português

Morada* Estrada 23 de Fevereiro, nº 372

Localidade* DEOCRISTE

Código Postal 4905-261

Concelho* Viana do Castelo

Telefones 258739600

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC2 - Captação de Deão

Tipo de captação Superficial

Tipo de infraestrutura Torre

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Rio

Margem/Plano de água Margem esquerda

Nut III - Concelho - Freguesia Minho-Lima / Viana do Castelo / Deocriste

Longitude -8.71782

Latitude 41.70751

Região Hidrográfica RH1 :: Minho e Lima

Bacia Hidrográfica 1192 :: Lima

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reserva

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 500.0

Mês de maior consumo abril
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Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

375000

Ocupação do Domínio Hídrico

Ocupação em domínio hídrico (m/m2) Tipo de ocupação

475.0 Área (m2)

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Produção de pasta, papel e energia

CAE Principal 17120 : Fabricação de papel e de cartão (exceto canelado)

CAE Secundária 35112 : Produção de eletricidade de origem térmica

Condições Gerais

1ª 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.

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 = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas

3ª A matéria tributável das componentes A e 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, referido na cláusula anterior,
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 das componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal estabelecido nesta licença.

5ª O pagamento da taxa 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 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.

8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

9ª 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.

10ª 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.

11ª A licença só poderá ser transacionada e 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.

12ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

14ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o
estado das águas.

15ª 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.

16ª 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.

17ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis
por outras Entidades.
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18ª 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 – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água
captado.

Condições Específicas

1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

Outras Condições

1ª Fazem parte integrante da presente licença os Anexos autenticados que a acompanham.

2ª A presente Licença anula e substitui a L017884.2017.RH1

3ª Área Licenciada do Domínio Público Hídrico = 475 m2

Anexos

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 375000 (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 mensal.
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.

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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Processo n.º: 450.10.04.01.009368.2014.RH1

Utilização n.º: L009894.2017.RH1

Início: 2017/09/08

Validade: 2022/09/07

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00023737

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503097055

Nome/Denominação Social* Europa&c Kraft Viana, SA

Idioma Português

Morada* Estrada 23 de Fevereiro, nº 372

Localidade* DEOCRISTE

Código Postal 4905-261

Concelho* Viana do Castelo

Telefones 258739600

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação ETARI (EH1) - Europa&c Kraft Viana, S.A.

Nível de tratamento implementado Secundário

Tipo de tratamento Tratamento primário e secundário

Caudal Máximo descarga 27500.00 m3/dia

Caudal de ponta 1500.0 m3/h

Nut III – Concelho – Freguesia Minho-Lima / Viana do Castelo / Deocriste

Longitude -8.715540

Latitude 41.698300

Ano de arranque 2008

População servida (e.p.) 100000

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Processo de produção;Sanitários e refeitório;Pluviais contaminadas

Características do Afluente Bruto

Volume máximo mensal 852500.0 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição ETARI (EH1) - Europa&c Kraft Viana, S.A.

Meio Recetor Águas Costeiras
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Margem Plano de água

Denominação do meio recetor Oceano Atlântico

Sistema de Descarga Emissário submarino

Longitude -8.84608

Latitude 41.66700

Região Hidrográfica Minho e Lima

Tipo de massa de água COSTEIRA

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

2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.

3ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos
e tem de ser efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de
erosão no local, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a
correção da situação a ocorrer.

4ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

5ª 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.

6ª 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.

7ª 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.

8ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

9ª 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.

10ª 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.

11ª 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.

12ª 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.

13ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no
art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.

2ª O Exutor submarino é constituído por conduta de diâmetro Ø900 mm e extensão de 2000 m, em aço soldado, com revestimento
interior em resina epoxy e exterior em resina epoxy, coberta com fibra de vidro e betume.

3ª Deverá ser assegurado que da instalação da conduta não resultem problemas de estabilidade do leito submarino.

4ª Para efeitos de cálculo da TRH, será aplicado o valor anual de base da componente O, nos termos do Decreto-Lei nº 97/2008 de 11
de junho, alterado pela Lei nº 82-D/2014, de 31 de dezembro, Decreto-Lei nº 42-A/2016, de 12 de agosto e pela republicação
através do Decreto-Lei nº 46/2017, de 3 de maio, referente à ocupação do Domínio Público Hídrico, pelas condutas e exutor
submarino: 200 m de estrutura linear à superfície e 4640 m de estrutura linear subsolo.

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.

Observações

O caudal de referência de águas residuais associado à MTD pasta de papel é 15-40 m3/t

Parâmetro VLE Legislação aplicável
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Níquel total (mg/L Ni) 2,0

Mercúrio total (mg/L Hg) 0,05

Crómio total (mg/L Cr) 2,0

Cobre total (mg/L Cu) 1,0

Chumbo total (mg/L Pb) 1,0

Cádmio total (mg/L Cd) 0,2

Fósforo total (papel) (kg/ ton papel) 0,08 (*)

Azoto total (papel) (kg/ ton papel) 0,22 (*)

Carência Química de Oxigénio (papel) (kg/ ton
papel)

6,5 (*)

Sólidos Suspensos Totais (papel) (kg/ ton papel) 1,0 (*)

Compostos Orgânicos Halogenados (papel) (kg/
ton papel)

0,005

Legislação

Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (*) MTD do BREF PP 2015 

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

Monitorização da descarga das águas residuais após tratamento na ETARI Ponto de Descarga EH1

Os resultados do programa de autocontrolo qualitativo e quantitativo (volume mensal de efluente rejeitado) serão reportados na
plataforma SILiAmb, que pode ser acedida em https://siliamb.apambiente.pt, ou 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.

Monitorização dos parâmetros CQO, CBO5, azoto total e fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei nº
97/2008 de 11 de junho, alterado pela Lei nº 82-D/2014, de 31 de dezembro, Decreto-Lei nº 42-A/2016, de 12 de agosto e pela
republicação através do Decreto-Lei nº 46/2017, de 3 de maio.

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito. 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:

-

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída Carência Química de
Oxigénio (papel) (kg/ ton
papel)

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.

Diário Composta (i)

Saída Sólidos Suspensos Totais
(papel) (kg/ ton papel)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno

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

Saída Carência Bioquímica de
Oxigénio (papel) (kg/ ton
papel)

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.

Quinzenal Composta (ii)

Saída Azoto total (papel) (kg/ ton
papel)

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.

Quinzenal Composta (i)

Saída Fósforo total (papel) (kg/
ton papel)

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.

Quinzenal 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 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
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (i)

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

Semestral Composta (i)

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

Semestral Composta (i)

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

Semestral Composta (i)

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

Semestral Composta (i)

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

Semestral Composta (i)

Saída Compostos Orgânicos
Halogenados (papel) (kg/
ton papel)

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

Semestral Composta (i)

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

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  

 
1.º AVERBAMENTO 

 à  
LICENÇA DE EXPLORAÇÃO de ATERRO 

de Resíduos Não Perigosos, emitida em 12 de maio de 2008 
 

Europa&c Kraft Viana, SA 
NIPC: 503097055 

Localização: Estrada 23 de fevereiro, 372, Deocriste, U. Freg. de Subportela, Deocriste e Portela 

Susã, Viana do Castelo 

 
 
De acordo com o estipulado no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10/08 é renovada 
a Licença de Exploração de Aterro de Resíduos Industriais Não Perigosos, emitida em 12 
de maio de 2008, passando a mesma a ser válida nos termos do disposto na alínea f) do artigo 
27º do referido Decreto-Lei, até ao termo do prazo da Licença Ambiental. 
Nos termos do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10/08 são acrescentados à Lista 
de Resíduos a admitir no aterro, os resíduos resultantes da atividade do operador e/ou 
tecnicamente associados ao estabelecimento industrial, com os seguintes códigos LER: 
 

03 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados (teias e telas da 
máquina de papel e tapetes transportadores); 

10 01 24 Areias de leitos fluidizados 
15 02 03 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 

proteção não abrangidos em 15 02 02 
17 01 01 Betão 
17 01 02 Tijolos 
17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

não abrangidos em 170106 
17 06 04 Materiais de isolamento, não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 
17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos 

em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
 
Nos termos do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10/08 é ainda averbada a 
designação social atual do explorador, Europa&c Kraft Viana, SA, à Licença de Exploração 
de Aterro. 
 
 

 Lisboa, 29 de Dezembro de 2017 

 Vogal do Conselho Directivo 

 
 

 Miguel Sá Pinto 

 
ANEXO 1 - Condições de Exploração do Aterro 



 
ANEXO 1 à LICENÇA DE EXPLORAÇÃO emitida em 12 de maio de 2008 

 
Condições de Exploração do Aterro de Europa&c Kraft Viana, SA 

 

Página 1 de 13 
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício A 1649-038 Lisboa   T. +351 213 836 000  F. + 351 213 836 000  E-mail: industria@iapmei.pt 

Contribuinte nº 501 373 357  

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  

Anulam e substituem as condições de exploração contidas na Licença do Aterro inicial, emitida em 12 de maio 
de 2008 e as condições da anterior Licença Ambiental n.º 27/2007, emitida pela APA em 4 de julho de 2007 
 

 

 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
1 CLASSE DO ATERRO .......................................................................................... 2 
2 CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO .................................................... 2 
3 PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS............................................. 2 
4 CONDIÇÕES GERAIS A CUMPRIR ...................................................................... 2 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTA LICENÇA ................................................... 2 

5.1 FASE DE EXPLORAÇÃO ................................................................................ 2 
5.1.1 Higiene e segurança .................................................................................. 2 
5.1.2 Admissão de resíduos no aterro ................................................................. 3 
5.1.3 Lista de resíduos admitidos ........................................................................ 3 
5.1.4 Controlo de assentamentos e enchimento ................................................. 4 
5.1.5 Controlo dos lixiviados ............................................................................... 4 
5.1.6 Controlo das águas subterrâneas .............................................................. 7 
5.1.7 Controlo do biogás e de outras emissões de gases do aterro .................... 9 
5.1.8 Dados meteorológicos ............................................................................... 9 
5.1.9 Manual de exploração .............................................................................. 10 
5.1.10 Registos ................................................................................................... 10 
5.1.11 Relatórios ................................................................................................. 11 

5.2 FASE DE ENCERRAMENTO ......................................................................... 11 
5.3 MANUTENÇÃO E CONTROLO APÓS ENCERRAMENTO ........................... 11 

5.3.1 Manutenção ............................................................................................. 11 
5.3.2 Controlo ................................................................................................... 12 
5.3.3 Relatórios ................................................................................................. 12 

6 ENCARGOS FINANCEIROS ............................................................................... 12 
6.1 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL ............. 12 
6.2 PRESTAÇÃO DE GARANTIA FINANCEIRA  ................................................ 12 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS E PRAZO DE VALIDADE DA LICENÇA ....................... 13 
 
 
 
 

 



 
ANEXO 1 à LICENÇA DE EXPLORAÇÃO emitida em 12 de maio de 2008 

 
Condições de Exploração do Aterro de Europa&c Kraft Viana, SA 

 

Página 2 de 13 
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício A 1649-038 Lisboa   T. +351 213 836 000  F. + 351 213 836 000  E-mail: industria@iapmei.pt 

Contribuinte nº 501 373 357  

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  

 
1 CLASSE DO ATERRO 

• Aterro para resíduos não perigosos, situado no perímetro de estabelecimento 
industrial da empresa Europa&c Kraft Viana, SA. 

2 CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO  

• Capacidade total instalada: 223.380 toneladas  
• Constituído por 2 células (A e B) separadas por um septo 
• Área total da instalação (inclui a área entre células): 2,66 ha 
• Volume total de encaixe - 180 700 m3;  
• Vida útil: Mais de 10 anos 

3 PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Durante a fase de exploração do aterro, a Europa&c Kraft Viana, SA deverá ter em conta a 
hierarquia dos princípios de gestão de resíduos, devendo privilegiar, sempre que 
disponíveis, as opções de valorização dos resíduos que gere, com vista à minimização da 
deposição de resíduos em aterro. 

4 CONDIÇÕES GERAIS A CUMPRIR 

Deverão ser cumpridas as condições impostas: 

• No Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto; 
• Na Decisão do Conselho 2003/33/CE, de 19 de dezembro de 2002. 

5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTA LICENÇA 

5.1 Fase de exploração 

5.1.1 Higiene e segurança 

A Europa&c Kraft Viana, SA deverá: 

• Manter em boas condições de limpeza, de acessibilidade e de segurança, quer as 
vias de circulação interna, quer as plataformas de lavagens quer, ainda, as demais 
infra-estruturas e equipamentos; 

• Manter visíveis e em bom estado de conservação as sinalizações de segurança, 
aviso e circulação de pessoas e de viaturas; 

• Proceder a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos nos trabalhadores e 
a implementação das respetivas medidas de mitigação 

• Reduzir o ruído e os odores a níveis aceitáveis. 
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5.1.2 Admissão de resíduos no aterro 

 
A Europa&c Kraft Viana, SA fica autorizada a depositar no aterro, os resíduos não perigosos 
resultantes da laboração do complexo industrial ou resultantes da atividade do próprio. 

A admissão de resíduos no aterro está sujeita ao cumprimento dos procedimentos e critérios 
de admissibilidade constantes no Decreto- Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto. 

5.1.3 Lista de resíduos admitidos 

O tipo de resíduos admitidos no aterro é a que consta do Quadro seguinte: 

LER Designação dos Resíduos 

03 03 01 Resíduos do descasque de madeira e resíduos de madeira 

03 03 02 
Lamas de Lixívia Verde 

(provenientes da valorização da lixívia de cozimento) 

03 03 07  Rejeitados mecanicamente separados do fabrico de pasta a partir de 
papel e cartão usado 

03 03 09  Resíduos de lamas de cal 

03 03 10  Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, 
provenientes da separação mecânica 

03 03 11 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidos em 03 03 10 

03 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados (teias e telas da 
máquina de papel e tapetes transportadores) 

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

10 01 24 Areias de leitos fluidizados 

15 02 03  Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos em 15 02 02 

17 01 01 Betão 

17 01 02 Tijolos 

17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não 
abrangidos em 17 01 06 

17 06 04 Materiais de isolamento, não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

17 09 04  Mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 
resíduos 
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A Europa&c Kraft Viana, SA fica obrigada a afixar a lista dos resíduos admitidos no aterro, 
identificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 
2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. 

 

5.1.4 Controlo de assentamentos e enchimento 

 
 
A Europa&c Kraft Viana, SA deverá controlar anualmente os potenciais assentamentos do 
terreno e da massa de resíduos depositada, mediante a realização de um levantamento 
topográfico, de forma a tornar possível a comparação e a sobreposição dos resultados 
obtidos com resultados anteriores. 

A avaliação do estado do aterro será efetuada através dos seguintes parâmetros: 

• Início e duração da deposição 

• Superfície ocupada pelos resíduos 

• Volume e composição dos resíduos depositados 

• Métodos de deposição utilizados 

• Cálculo da capacidade de deposição ainda disponível no aterro 

• Comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos. Na fase de 
manutenção após encerramento deverá ser monitorizado igualmente o estado da 
cobertura do aterro. 

A Europa&c Kraft Viana, SA deverá manter um registo sistemático dos levantamentos 
topográficos que permita verificar a conformidade ou não conformidade da realidade com as 
previsões do projeto. 

5.1.5 Controlo dos lixiviados  

A Europa&c Kraft Viana, SA deverá proceder a um controlo dos lixiviados produzidos no 
aterro.  

A monitorização e as análises dos lixiviados devem ser realizadas de acordo com o 
especificado no Quadro seguinte: 

 

 

Parâmetros 

 

Unidades 

 

Métodos de análise 

Frequência de monitorização 

Fase de 
Exploração 

Fase de 
manutenção e 
encerramento 

Controlo do nível dos lixiviados  Quinzenal  

Semestral 
Monitorização do volume dos lixiviados Mensal 
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Parâmetros 

 

Unidades 

 

Métodos de análise 

Frequência de monitorização 

Fase de 
Exploração 

Fase de 
manutenção e 
encerramento 

 

pH Escala de 
Sorensen 

Eletrometria  

 

Mensal 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

Condutividade  µS/cm a 
20ºC Eletrometria 

CQO (Carência Química de 
Oxigénio)  

mg/l O2 
Método do dicromato de 
potássio 

 
Cloretos 

 
mg/l Cl 

Titulação (Método de Mohr) 
ou Espetrometria de 
absorção molecular 

Azoto Amoniacal mg/l NH4 Espetrometria de absorção 
molecular ou volumetria 

Carbonatos/bicarbonatos 
mg/l CO3

2- /  
mg/l HCO-

3 
Método a definir pelo 
operador (1)  

 

 

 

Trimestral 

Cianetos totais  mg/l CN Espetrometria de absorção 
molecular ou volumetria 

Arsénio Total mg/l As Espetrometria atómica 

Cádmio Total mg/l Cd Espetrometria atómica ou 
polarografia 

Crómio Total  mg/l Cr Espetroscopia atómica em 
forno de grafite 

Crómio VI mg/l Cr VI Espetroscopia atómica ou de 
absorção molecular 

MercúrioTotal  mg/l Hg 
Espetrometria atómica sem 
chama (vaporização a frio) 

Chumbo Total mg/l Pb Espetrometria atómica ou 
polarografia 

Potássio mg/l K Espetrometria atómica 

Fenóis mg/l C6H5 
OH 

Espetrometria de absorção 
molecular ou método 4 – 
aminoantiprina ou da 
paranitranilina 

COT (Carbono Orgânico 
Total) 

mg/l C Método a definir pelo 
operador (1)  

 

 

 

Semestral 

Fluoretos mg/l F 
Espetrometria de absorção 
molecular ou eléctrodos 
específicos 

Nitratos mg/l NO3 

Espetrometria de absorção 
molecular ou eléctrodos 
específicos 

Nitritos mg/l NO2 
Espetrometria de absorção 
molecular ou cromatografia 
iónica 

Sulfatos mg/l SO4 
Método a definir pelo 
operador (1) 

Sulfuretos mg/l S Método a definir pelo 
operador (1) 

Alumínio mg/l Al 
Espetrometria atómica ou de 
emissão ótica com plasma 
(ICP) 

Bário mg/l Ba Espetrometria atómica 
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Parâmetros 

 

Unidades 

 

Métodos de análise 

Frequência de monitorização 

Fase de 
Exploração 

Fase de 
manutenção e 
encerramento 

Boro 
mg/l B Espetrometria de absorção 

molecular ou atómica  

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

Cobre 
mg/l Cu Espetrometria atómica, de 

absorção molecular ou de 
emissão ótica com plasma 

Ferro Total 

mg/l Fe Espetrometria atómica, de 
absorção molecular ou de 
emissão ótica com plasma 
(IPC) 

Manganês mg/l Mg Espetrometria atómica, de 
absorção molecular 

Zinco 

mg/l Zn Espetrometria de absorção 
molecular, de absorção 
atómica ou de emissão ótica 
com plasma (IPC) 

Antimónio mg/l Sb Espetrometria de absorção 
molecular 

Níquel Total mg/l Ni Espetrometria atómica ou de 
emissão ótica com plasma 

Selénio mg/l Se Espetrometria atómica 

Cálcio mg/l Ca Espetrometria atómica ou 
complexometria 

Magnésio mg/l Mg Espetrometria atómica 
Sódio  mg/l Na Espetrometria atómica 
AOX (Compostos orgânicos 
halogenados adsorvíveis) (2) 

mg/l Cl Método a definir pelo 
operador (1) 

Hidrocarbonetos totais  

mg/l Espetrometria no 
infravermelho ou gravimetria 
após extração com solventes 
adequados 

(1) Deverá ser dada indicação do limite de detecção, precisão e exactidão associados ao método utilizado 

(2) Caso este valor seja superior a 10 mg/l, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de 
compostos orgânicos clorados 

 

O autocontrolo deverá ser realizado tendo em conta o seguinte: 

a) Deverá ser controlado quinzenalmente o nível de lixiviados no aterro; 

b) Deverá efetuar a amostragem (composta de 24 horas com intervalos de 1 hora) no 
poço de recolha e bombagem de lixiviados; 

c) Deverá registar mensalmente, e sempre após uma precipitação significativa, o 
caudal de entrada de lixiviados a tratar. 

Um relatório semestral dos resultados deve ser enviado ao IAPMEI até 15 de fevereiro e 15 
de agosto de cada ano, podendo para o efeito, efetuar o respetivo envio para o endereço 
eletrónico industria@iapmei.pt. Um relatório síntese das análises dos lixiviados deve ser 
integrado como parte do RAA. 
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5.1.6 Controlo das águas subterrâneas 

 
A monitorização das águas subterrâneas deverá ser efetuada nos 3 piezómetros cuja 
localização georreferenciada a montante (M1) e a jusante (J1 e J2) é a seguinte: 

 

Designação do piezómetro Coordenadas M (m) Coordenadas P (m) 

M1 -48584.69 225831.02 

J1 -48766.12 225857.28 

J2 -48781.13 225634.19 

 

 

A monitorização deverá ser efectuada em conformidade com o grupo de parâmetros 
indicados no Quadro seguinte: 

 

 
Parâmetro 

 
Técnica/ Método de análise 

Frequência de monitorização 

Fase de 
Exploração 

Fase de 
manutenção e 
encerramento 

Temperatura Termometria 

Mensal 

 
 

Trimestral 
pH Eletrometria 
Condutividade  Eletrometria 
 
Cloretos 

Titulação (Método de Mohr) ou Espetrometria de 
absorção molecular 

Nível piezométrico Sonda de contato 
 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 
COT (Carbono 
Orgânico Total) (1) 

Método a definir pelo operador (2) 

Cianetos Espetrometria de absorção molecular 
Antimónio Espetrometria de absorção molecular 
Arsénio Espetrometria atómica ou de absorção molecular 
Cádmio Espetrometria atómica ou polarografia 
Crómio Total Espetrometria atómica ou de absorção molecular 
Crómio VI Espetroscopia atómica ou de absorção molecular 

Mercúrio Espetrometria atómica sem chama (vaporização a 
frio) 

Níquel Total Espetrometria atómica ou de emissão ótica com 
plasma 

Chumbo Espetrometria atómica ou polarografia 
Selénio Espetrometria atómica 
Potássio Espetrometria atómica 

Fenóis Espetrometria de absorção molecular ou método 4 – 
aminoantipirina ou método da paranitranilina 
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Parâmetro 

 
Técnica/ Método de análise 

Frequência de monitorização 

Fase de 
Exploração 

Fase de 
manutenção e 
encerramento 

Carbonatos/bicarbonatos Método a definir pelo operador (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual 
 

Fluoretos 
Espetrometria de absorção molecular 
ou eléctrodos específicos 

Nitratos Espetrometria de absorção molecular 
ou eléctrodos específicos 

Nitritos 
Espetrometria de absorção molecular 
ou cromatografia iónica 

Sulfatos Gravimetria, complexometria ou 
espetrometria de absorção molecular 

Sulfuretos Método a definir pelo operador (2) 

Alumínio 
Espetrometria atómica ou de 
emissão ótica com plasma (ICP) 

Azoto Amoniacal Espetrometria de absorção molecular 
ou volumetria 

Bário Espetrometria atómica 

Boro Espetrometria de absorção molecular 
ou atómica 

Cobre 
Espetrometria de absorção molecular 
ou atómica, 

Ferro Espetrometria atómica ou de 
absorção molecular 

Manganês 
Espetrometria atómica, de absorção 
molecular 

Zinco 

Espetrometria de absorção 
molecular, de absorção atómica ou  
de emissão ótica com plasma (IPC) 
 

Cálcio Espetrometria atómica ou 
complexometria 

Magnésio Espetrometria atómica 
Sódio Espetrometria atómica 
AOX (Compostos orgânicos 
halogenados adsorvíveis) 

Método a definir pelo operador (2) 

 
(1) Caso este valor seja superior a 15 mg/l, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de 

hidrocarbonetos 

(2) Deverá ser dada indicação do limite de deteção, precisão e exatidão associados ao método utilizado 

 

O relatório dos resultados da monitorização efetuada deve ser enviado ao IAPMEI 
semestralmente até 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano, podendo para o efeito, 
efetuar o respetivo envio para o endereço eletrónico industria@iapmei.pt. 

O relatório síntese da qualidade das águas subterrâneas deve ser integrado como parte do 
RAA. 
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5.1.7 Controlo do biogás e de outras emissões de gases do aterro 

O controlo da emissão do biogás e de outras emissões de gases do aterro para a atmosfera 
deverá ser efetuado de acordo com o especificado no Quadro seguinte: 

 

Parâmetros 

 

Unidades 

 

 

Frequência de monitorização 

Fase de 
Exploração 

Fase de 
manutenção e 
encerramento 

Volume m3 

 

 

Trimestral 

 

 

Semestral 

Velocidade m/s 
Pressão atmosférica mb 

Metano (CH4) % 
Dióxido de carbono (CO2) % 

Oxigénio (O2) % 
Azoto (N2) % 

 

Um relatório semestral dos resultados destes controlos, na fase de exploração (e anual, na 
fase de manutenção e encerramento), deve ser enviado ao IAPMEI até 15 de fevereiro e 15 
de agosto de cada ano, podendo para o efeito, efetuar o respetivo envio para o endereço 
eletrónico industria@iapmei.pt.  

O relatório deverá incluir: 

* os dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo as datas 
da recolha e da análise: 

* identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as 
operações de recolha, análise e responsável técnico. 

* normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e 
consequências. 

*indicação dos equipamentos de medição utilizados e certificados de calibração dos 
mesmos 

 

 

5.1.8 Dados meteorológicos 

 
A recolha dos dados meteorológicos deverá ser efetuada de acordo com as especificações 
constantes do Quadro da página seguinte: 
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Parâmetro 

 
 

Frequência de monitorização 

Fase de Exploração 
 

Fase de manutenção 
e encerramento 

Volume e quantidade de precipitação 

diária 

diária e média mensal 
Evaporação 
Temperatura ( min. Máx, 14.00 h UTC) 

média mensal 
Humidade atmosférica 14.00 h UTC) 
Direção e velocidade do vento dominante desnecessário 
 
UTC – Tempo Universal Coordenado 
 

A Estação Meteorológica a utilizar é a de Viana do Castelo /Chafé e aquando esta 
indisponível, a estação de Viana do Castelo/cidade. 

 

 

5.1.9 Manual de exploração 

A Europa&c Kraft Viana, SA deverá dispor de um Manual de Exploração onde constem as 
operações de exploração, nomeadamente: 

• O controlo dos resíduos à entrada da instalação; 

• A forma de exploração do aterro, a superfície máxima a céu aberto em regime de 
exploração normal, a altura de deposição dos resíduos, as características dos 
taludes de proteção e suporte dos resíduos e outras indicações importantes para a 
exploração do aterro; 

• A descrição do sistema de manutenção e controlo do funcionamento do aterro, 
designadamente: sistemas de drenagem, poços de registo e de drenagem de 
lixiviados, e águas pluviais recolhidas durante a exploração, valas de drenagem, 
piezómetros e demais infra-estruturas e equipamentos existentes; 

• A periodicidade dos controlos, as amostragens e os parâmetros analíticos para os 
lixiviados e para as águas dos piezómetros de controlo, e ainda, para o biogás; 

• Definição das medidas de prevenção de acidentes e incêndios, bem como das 
medidas a tomar em cada caso.  

5.1.10 Registos 

A Europa&c Kraft Viana, SA deverá efetuar e manter os registos relacionados com as 
operações de gestão de resíduos, monitorização ambiental e anomalias constatadas. 

Estes registos deverão ser conservados até ao fim da fase de acompanhamento e controlo 
de encerramento da instalação e disponibilizados a pedido das autoridades competentes. 

O registo dos quantitativos, códigos LER e origens dos resíduos depositados em aterro e 
dos encaminhados para valorização deve ser efetuado no Sistema Integrado de Registo 
Electrónico de Resíduos (SIRER).  
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Deve ser mantido pela Europa&c Kraft Viana, SA um registo anual relativamente ao controlo 
dos assentamentos e do enchimento do aterro. 

5.1.11 Relatórios 

A Europa&c Kraft Viana, SA deverá enviar à autoridade competente, IAPMEI, um relatório 
anual integrando a informação relativa à exploração do aterro e aos resultados das 
monitorizações exigidas nesta Licença, podendo para o efeito, efetuar o respetivo envio para 
o endereço eletrónico industria@iapmei.pt. 

Os resultados dos controlos efetuados deverão ser informatizados e enviados à Agência 
Portuguesa do Ambiente em suporte magnético, ou efetuar o seu envio para o endereço 
eletrónico da APA. 

Este relatório deverá ser apresentado até 15 de abril do ano seguinte a que reporta o 
relatório. 

5.2 Fase de Encerramento 

Antes do início das operações de selagem e encerramento de parte ou da totalidade do 
aterro, a Europa&c Kraft Viana, SA deverá enviar à autoridade competente, IAPMEI, um 
documento com a descrição das condições técnicas a aplicar naquelas operações e com a 
data prevista para o seu encerramento e aguardará pela respetiva autorização. 

A Europa&c Kraft Viana, SA, após a selagem definitiva do aterro e num prazo não superior a 
três meses, entregará à autoridade competente, IAPMEI uma planta topográfica 
pormenorizada do local de implantação da zona selada, à escala 1:1000, em formato digital, 
com indicação dos seguintes elementos: 

• O perímetro da cobertura final e o conjunto das instalações existentes no local: 
vedação exterior, bacia de recolha dos lixiviados, sistema de drenagem das águas 
pluviais e demais infra-estruturas e equipamentos existentes;  

• A posição exata dos dispositivos de controlo, nomeadamente: piezómetros, 
sistema de drenagem e tratamento do biogás e dos lixiviados e marcos 
topográficos para controlar os potenciais assentamentos.  

5.3 Manutenção e controlo após encerramento 

A manutenção e controlo do aterro, após o encerramento deste, deverão ser assegurados 
por um período de 30 anos. 

5.3.1 Manutenção 

Durante aquele período, a Europa&c Kraft Viana, SA deverá manter em bom estado de 
conservação e funcionamento as seguintes componentes da instalação: 

• A cobertura final do aterro; 
• O sistema de drenagem e de tratamento dos lixiviados; 
• O sistema de drenagem e de tratamento dos gases; 
• O sistema de drenagem das águas pluviais; 
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• Os piezómetros de controlo da qualidade das águas subterrâneas. 
 

5.3.2 Controlo 

A Europa&c Kraft Viana, SA, durante aquele período, e de acordo com os parâmetros 
indicados nos Quadros, deverá assegurar: 

• O controlo trimestral do volume dos lixiviados gerados; 
• O controlo semestral da qualidade dos lixiviados gerados; 
• O controlo semestral da qualidade dos gases gerados; 
• O controlo trimestral dos níveis dos piezómetros; 
• O controlo anual da qualidade das águas subterrâneas, devendo o controlo do pH, 

condutividade e dos cloretos ser feita trimestralmente; 
• O controlo anual dos assentamentos do terreno e da cobertura final do aterro. 
 

5.3.3 Relatórios 

Anualmente a Europa&c Kraft Viana, SA deverá apresentar à autoridade competente, 
IAPMEI, um relatório síntese sobre o estado do aterro após o seu encerramento, com 
especificação das operações de manutenção e dos resultados dos controlos realizados no 
decorrer do ano anterior. 

Os resultados dos controlos efetuados deverão ser informatizados e enviados à Agência 
Portuguesa do Ambiente em suporte magnético. 

Este relatório deverá ser apresentado até 15 de abril do ano seguinte a que reporta o 
relatório. 

6 ENCARGOS FINANCEIROS 

6.1 Seguro de Responsabilidade Civil Extracontratual 

A Europa&c Kraft Viana, SA deverá, anualmente, até ao final dos trabalhos de 
encerramento, fazer prova documental junto da autoridade competente, IAPMEI de que 
dispõe de um seguro de responsabilidade civil extra contratual, de acordo com o 
preconizado no Decreto – Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto. 

6.2 Prestação de garantia financeira 

O operador deve prestar junto da autoridade competente, IAPMEI uma garantia financeira 
destinada a garantir o integral cumprimento das condições impostas na respetiva licença, 
incluindo as relativas ao processo de encerramento e à manutenção após encerramento do 
aterro, de acordo com o previsto no Decreto – Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.  
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS E PRAZO DE VALIDADE DA LICENÇA 

Tudo o que não esteja expresso no texto desta Licença e que conste da Licença Ambiental 
renovada (ou Título Único Ambiental), que releve para o controlo e monitorização, é parte 
integrante desta Licença, pelo que a Europa&c Kraft Viana, SA deverá dar cumprimento às 
suas imposições.  

Nos termos do disposto na alínea f) do artigo 27.º do Decreto – Lei n.º 183/2009, de 10 de 
agosto, o prazo de validade desta Licença coincide com o termo do prazo da licença 
ambiental.  
 


