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TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20210122000024

REGIME

PCIP

REQUERENTE

Cemopol-Celuloses Moldadas Portuguesas, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502163020

ESTABELECIMENTO

Cemopol-Celuloses Moldadas Portuguesas, SA

CÓDIGO APA

APA00036781

LOCALIZAÇÃO

Avenida Infante Dom Henrique, 21

CAE

17290 - Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de cartão
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

AIA

PL202004020004
71

Data de Entrada em
Vigor

Indicador de enquadramento

subalínea i) alínea c) n.º4 artigo1º
do RJAIA

22-01-2021

-

Data de
Validade

21-012025

Eficácia

Não

Sentido da
decisão

Entidade
Licenciad
ora

Favorável
Condicionada

Comissão
de
Coordenaç
ão e
Desenvolvi
mento
Regional
do Centro

AIA

PL201909160013
20

Análise Caso a Caso

-

-

-

Não

sujeição a AIA

Comissão
de
Coordenaç
ão e
Desenvolvi
mento
Regional
do Centro

CELE

PL202004020004
71

Atividades do Anexo II do DecretoLei n.º12/2020, de 6 de abril: Fabrico
de papel ou cartão com uma
capacidade de produção superior a
20 toneladas por dia

-

-

-

Não

Favorável

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

PCIP

PL202004020004
71

Categoria Principal: 6.1b)-Papel ou
cartão com uma capacidade de
produção superior a 20 t por dia capacidade instalada:108,2 t/dia)

06-02-2021

-

04-022030

Não

Deferido
condicionado

Agência
Portuguesa
do
Ambiente
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Caminho Publico contiguo ao PIMM

Sul

Avenida Infante D. Henrique

Este

Lote 9 PIMM

Oeste

Lote 6 PIMM

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

14 383,30

Área coberta (m2)

11 705,70

Área total (m2)

45 719,00
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LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000008

O presente Título Único Ambiental (TUA) é emitido na
sequência do projeto de aumento da capacidade
instalada da instalação e substitui na íntegra a Licença
Ambiental n.º 631/1.1/2016, de 29 de setembro.

Período de exploração

-

T000009

Após a tomada de conhecimento da decisão PCIP (data
da decisão), adotar as medidas e ações necessárias
com vista ao cumprimento das condições impostas no
presente TUA e apresentar evidências do seu
cumprimento no RAA respetivo.

Período de exploração

RAA

T000010

Qualquer alteração na instalação com implicações nas
condições estabelecidas neste TUA e que possa ter
consequências no ambiente deve ser comunicada
previamente à entidade coordenadora do licenciamento
(EC) e à APA. Apresentar evidências da comunicação à
EC e à APA de qualquer alteração na instalação com
implicações no presente título.

Período de exploração

RAA

T000011

Registar o n.º de horas de funcionamento da anual da
instalação, discriminando o n.º de horas em produção
efetiva e em limpeza/manutenção (evidenciando as
diferentes etapas do processo).

Período de exploração

RAA

T000012

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

Período de exploração

RAA

T000013

Registar os procedimentos adotados para as operações
de manutenção e limpeza dos equipamentos,
nomeadamente os que integram os processos
produtivos, com indicação de data(s) ou período(s) em
que ocorreram e do encaminhamento dado às
substâncias geradas (matérias-primas, produtos,
efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de exploração

RAA

T000014

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e
controlo de emissões existentes na instalação, com
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e
do encaminhamento dado às substâncias geradas, de
modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência
elevado e assegurando os respetivos períodos de
indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de exploração

RAA

T000015

Registar os acontecimentos, respetivas consequências,
correções e ou ações corretivas, caso ocorra um
acidente ou incidente (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 127
/2013, de 30 de agosto).

Período de exploração

RAA

T000016

Registar os acontecimentos, respetivas consequências,
correções e ou ações corretivas, caso se verifique
incumprimento das condições do TUA.

Período de exploração

RAA
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

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

Período de exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000018

Elaborar ponto de situação do grau de implementação
das MTD previstas no BREF setorial aplicável (Vide
Anexo - MTD BREF PP) e documentos setoriais
aplicáveis (nomeadamente BREF ICS/BREF ENE/BREF
EFS) e/ou das medidas técnicas equivalentes;
apresentar evidências da manutenção da adequada
implementação das referidas técnicas.

Período de exploração

RAA

T000019

O operador deverá ter em consideração os princípios
gerais e os outros aspetos relevantes para o seu
estabelecimento PCIP relativamente à monitorização de
emissões de poluentes para o ar e para a água previstos
no BREF ROM.

Período de exploração

RAA (RAA (conforme condições estabelecidas no Of.
Circ C000002-202001-DGLA.DEI).

T000020

A documentação apresentada para efeitos de avaliação
da necessidade de elaboração do Relatório de Base
(artigo 42.º do diploma REI) encontra-se em análise pela
APA. A conclusão desta análise determinará a
necessidade ou não de elaboração do Relatório de
Base.

A determinar

Relatório de Base caso venha a ser decidido pela APA,
ou evidência da sua dispensa.

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Código

Matéria(s)-prima(s) e ou
subsidiária(s)

Medida / Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação

T000021

Todas

Indicação da quantidade mensal e anual de matérias-primas
/subsidiárias processadas/consumidas, devendo os valores ser
apresentados em toneladas.

Período de exploração

RAA

T000022

Materiais reintroduzidos no
processo

Indicação da quantidade de materiais reintroduzidos no processo
produtivo, por tipo (expressas, p.ex., em toneladas/mês e em
percentagem).

Período de exploração

RAA

T000023

Substâncias perigosas

O operador deverá ter em consideração a necessidade de
garantir que em matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de
Dados de Segurança, as substâncias perigosas utilizadas
cumprem os requisitos definidos pela respetiva legislação,
acautelando esses aspetos junto dos fornecedores, sempre que
necessário.

Período de exploração

As evidências deverão estar
disponíveis na instalação para
consulta, sempre que solicitado.

T000105

Valorização de resíduos de
papel e cartão

A valorização de resíduos de papel e cartão é uma operação que
se contra autorizada pelo título de exploração emitido no âmbito
dos Sistema de Indústria Responsável (SIR), nos termos do
disposto no artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro, na sua atual redação, constituindo condição suficiente
para o exercício da atividade industrial.

Período de exploração

-
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EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Produtos intermédios e ou
finais

Código

Medida / Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação

T000058

Produto acabado/produzido

Registar os volumes de produção efetivados mensais e anuais,
expressos em toneladas.

Período de exploração

RAA

T000059

Energia elétrica

Registar a produção mensal/anual de energia elétrica produzida
e injetada na rede pública.

Período de exploração

RAA

EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
T000024

Código da
fonte
FF4

Código
interno

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

5000

Caldeira a
vapor

2,10

Gás
Natural

_

6,15

Gás
Natural

_

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

T000025

FF6

6718

Turbina a
gás da
cogeração
2 (chaminé
de bypass)

T000026

FF7

12134

Secador 3

3,50

Gás
Natural

Scrubber

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000027

FF8

10992

Secador 2

2,90

Gás
Natural

Scrubber

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000028

FF9

12631

Limpeza
dos clichés

0,00

Outro

_

T000029

FF10

13938

Secador 1

2,90

Gás
Natural

Scrubber

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000030

FF11

13994

Secador 4

2,90

Gás
Natural

Scrubber

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)
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Poluente

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

300

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

1 vez de 3 em
3 anos

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

3.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho:
Anexo III,
Parte 2,
quadro 10 até
31/12/2029.

3.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho:
Anexo III,
Parte 1,
quadro 5, a
partir de 1/01
/2030.
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho:
Anexo III,
Parte 1,
quadro 5.

FF4

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

T000033

FF4

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

1 vez de 3 em
3 anos

3.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

T000043

FF4

Monóxido de
Carbono (CO)

s/VLE

mg/Nm3

sempre que a
fonte for
monitorizada

3.0

Normas
indicadas no
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho (n.º 3
do artigo 13.º).

FF7; FF8

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

mg/Nm3

1 vez de 3 em
3 anos

18.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho:
quadro 12.

FF7; FF8

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

18.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho:
quadro 12.

FF7; FF8

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

1 vez de 3 em
3 anos

18.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho:
quadro 13.

FF9

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

mg/Nm3

1 vez de 3 em
3 anos

sem teor de
O2 de
referência

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho:
quadro 13

FF9

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

mg/Nm3

1 vez de 3 em
3 anos

sem teor de
O2 de
referência

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho.

Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho:
quadro 13

FF10; FF11

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

18.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho

Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho:
quadro 12

FF10; FF11

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

18.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 11
de junho

Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho:
quadro 13

FF10; FF11

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

18.0

Normas
indicadas no
artigo 13.º do
DL n.º 39
/2018, de 2 de
julho: quadro
12

T000032

T000034

T000035

T000036

T000037

T000068

T000100

T000101

T000102

250

500

200

150

150

200

500

150

200

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

1 vez de 3 em
3 anos

1 vez de 3 em
3 anos

2x por ano

2x por ano

2x por ano
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EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000089

A fonte pontual FF1, correspondente ao secador 1 foi
relocalizada, passando a designar-se por FF10, devendo
ser apresentada a localização desta chaminé.

Período de exploração

1º RAA

T000090

A Turbina a gás da cogeração 1, correspondente à fonte
pontual FF5, foi desativada e desmantelada em 2018,
assim como a respetiva chaminé.

-

-

T000038

Adotar boas práticas e medidas de minimização das
emissões pontuais durante o funcionamento normal e
nos arranques e paragens da instalação.

Período de exploração

RAA

T000039

Registar o número de horas de funcionamento (mensal
/anual) e o combustível associado a cada fonte de
emissão pontual (incluindo geradores de emergência),
quando aplicável.

Período de exploração

RAA

T000040

Apresentar para cada parâmetro a monitorizar: os
valores de concentração medidos (mg/Nm3); os valores
de concentração corrigidos aplicável a cada uma das
fontes pontuais (mg/Nm3), procedendo a uma
comparação com os VLE; os caudais mássicos (kg/h); a
carga poluente (toneladas ou kg/ano); indicar a
metodologia seguida para o cálculo dos valores
apresentados.

Período de exploração

RAA

T000041

Apresentar para cada parâmetro a monitorizar: emissões
específicas, expressas em massa por unidade de
produção (kg de poluente/tonelada de produto acabado),
indicando a metodologia seguida para o cálculo dos
valores apresentados.

Período de exploração

RAA

T000042

Para os parâmetros sujeitos a monitorização pontual 2 x
por ano, o intervalo mínimo entre medições é de 2
meses (vide quadro monitorização das fontes de
emissão pontual).

Período de exploração

RAA

T000044

A frequência de monitorização dos parâmetros
abrangidos por monitorização pontual 2 x por ano
poderá ser alterada, desde que cumpra os requisitos
constantes do n.º 4 do artigo 15.º do DL n.º 39/2018, de
11 de junho.

Período de exploração

Comunicação da alteração da frequência de
monitorização no RAA do ano respetivo.

T000045

As condições de monitorização bem como a avaliação
do cumprimento dos VLE deve ser efetuada de acordo
com o disposto nos artigos 13.º e 21.º do DL n.º 39
/2018, de 11 de junho.

Período de exploração

RAA

T000046

O parâmetro CO monitorizado na fonte pontual FF4 não
se encontra sujeito a VLE. Contudo, o resultado das
monitorizações deverá ser reportado nos relatórios de
autocontrolo.

Período de exploração

RAA

T000103

A frequência de monitorização dos parâmetros
abrangidos por monitorização pontual de 1 x de 3 em 3
anos deverá ser alterada caso sejam ultrapassados os
limiares mássicos médios constantes do Quadro 1 do
DL n.º 39/2018, de 11 de junho.

RAA

Comunicação da alteração da frequência de
monitorização no RAA do ano respetivo.

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas
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Medida/Condição a cumprir
de energia utilizadas na instalação (em Kwh e em tep),
evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas
do processo onde são utilizadas (incluindo geradores de
emergência, se aplicável).
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Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de exploração

RAA

T000070

Registar o consumo específico de energia (quantidade
de energia consumida por tipo de energia/toneladas de
produto acabado).

Período de exploração

RAA

T000071

Qualquer alteração no combustível utilizado tem de ser
previamente comunicado à APA (incluindo combustíveis
auxiliares, se aplicável).

Período de exploração

RAA

EXP7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000060

Garantir o bom funcionamento dos sistemas de
arrefecimento tomando em consideração as medidas
/técnicas identificadas como MTD previstas no BREF
ICS.

Período de exploração

RAA

T000061

Garantir as boas práticas estabelecidas para a
prevenção da legionella nos sistemas de água, nos
termos de estabelecido pela entidade competente nesta
matéria.

Período de exploração

Manter em arquivo as evidências de cumprimento e
disponibilizar às autoridades competentes, sempre que
solicitado.

EXP8 - RH
EXP8.1 - Captação
EXP8.1.17 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000073

Origem - captações subterrâneas AC1 e AC2: registar o
consumo mensal/anual de água, por captação,
discriminando, quando possível, por utilizações
(processo industrial, lavagens, etc.).

Período de exploração

RAA

T000074

Origem - captações subterrâneas AC1 e AC2: registar o
consumo específico de água (expresso em m3 de água
consumida/tonelada de produto acabado), explicitando a
forma de determinação dos cálculos efetuados.

Período de exploração

RAA

T000075

Origem - captações subterrâneas AC1 e AC2: dar
cumprimento às condições gerais e específicas previstas
nas autorizações de utilização de recursos hídricos em
anexo, ou outras que as venham substituir durante o
período de validade deste TUA.

Período de exploração

RAA

T000107

A localização das captações subterrâneas AC1 e AC2
encontram-se identificadas em planta em anexo.

Período de exploração

_
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EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.1 - Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais

Código

Ponto de rejeição
/amostragem

Valor Limite de
Emissão ou Emissão
específica

Substância/Parâmetro

Frequência de
monitorização

Unidade

Período de referência

T000088

ED1

Caudal

-

m3

Em contínuo

T000087

ED1

pH

-

-

trimestral

amostra composta de 24
h

T000077

ED1

Sólidos Suspensos
Totais (SST)

600 (VLD CM Pombal)

mg/l

mensal

amostra composta de 24
h

T000082

ED1

Sólidos Suspensos
Totais (SST)

0,2 (VEA- MTD) (ver
condição T000096)

kg/t

mensal

amostra composta de 24
h

T000078

ED1

Carência Química de
Oxigénio (CQO)

700 (VLD CM Pombal)

mg/l

mensal

amostra composta de 24
h

T000083

ED1

Carência Química de
Oxigénio (CQO)

1,4 (VEA-MTD)

kg/t

mensal

amostra composta de 24
h

T000079

ED1

Carência Bioquímica de
Oxigénio (CBO5)

450 (VLD CM Pombal)

mg/l

mensal

amostra composta de 24
h

T000080

ED1

Azoto total

15 (VLD CM Pombal)

mg/l

mensal

amostra composta de 24
h

T000084

ED1

Azoto total

0,09 (VEA-MTD)

kg/t

mensal

amostra composta de 24
h

T000081

ED1

Fósforo total

10 (VLD CM Pombal)

mg/l

mensal

amostra composta de 24
h

T000085

ED1

Fósforo total

0,005 (VEA-MTD) (ver
condição T000097)

kg/t

mensal

amostra composta de 24
h

T000086

ED1

Compostos Orgânicos
Halogenados (AOX)

0,05 (VEA-MTD)

kg/t

semestral

amostra composta de 24
h

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000106

Os pontos de descarga das águas residuais (industriais
e domésticas) e das águas pluviais (contaminadas e não
contaminadas) encontram-se identificados na planta em
anexo.

Período de exploração

_

T000095

Relativamente ao ponto de descarga ED1, a colheita de
amostras de águas residuais deverá ser efetuada,
preferencialmente, por técnicos acreditados para o
efeito. As amostras deverão ser representativas da
descarga de água residual, proporcionais ao caudal ou
por escalões de tempo, e efetuadas tendo em
consideração os períodos de funcionamento da
instalação e os períodos de descarga das águas
residuais industriais praticados.

Período de exploração

RAA

Para o efluente bruto, efetuar a monitorização dos
parâmetros: caudal, pH, CBO5, CQO, SST, Azoto total,
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Medida/Condição a cumprir
Fósforo, compostos orgânicos halogenados (AOX) com
a mesma frequência de monitorização definida para o
efluente tratado.

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
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Único Ambiental", indique o código do documento e de
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Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de exploração

RAA

T000091

Para o efluente bruto, registar os valores de
concentração medidos (mg/l) e a respetiva carga
poluente (expressa em massa/unidade de tempo - kg
/ano) para os parâmetros objeto de monitorização.

Período de exploração

RAA

T000092

Registar o caudal específico de águas residuais
produzidas (m3/t) e acompanhar os valores registados
com o valor indicativo constante das MTD do BREF PP
(1.5 - 10 m3/t).

Período de exploração

RAA

T000093

Para o efluente tratado registar as concentração
medidas (mg/l) e a respetiva carga poluente (kg/ano)
relativas aos parâmetros monitorizados, expressas em
valores médios (mensal/anual), procedendo a uma
comparação com os VLD respetivos, identificados no
quadro EXP8.3.1.

período de exploração

RAA

T000125

Para cada parâmetro monitorizado abrangido por VEA
às MTD, apresentar as emissões específicas expressas
em massa (kg)/unidade de produção (t), em média
mensal e anual, procedendo a uma comparação com o
respetivo VEA.

Período de exploração

RAA

T000096

Para o parâmetro SST, no caso de instalações
existentes, podem ocorrer valores até 0,45 kg/t devido à
quebra contínua da qualidade do papel para reciclagem
e à dificuldade de modernizar continuamente a estação
de tratamento de efluentes.

Período de exploração

RAA

T000097

Relativamente ao parâmetro Fósforo total, no caso das
instalações com um caudal de águas residuais
compreendido entre 5 e 10 m3/t, o limite superior da
gama é de 0,008 kg/t.

Período de exploração

RAA

T000098

A avaliação do cumprimento dos VLD estabelecidos
pela C.M. de Pombal identificados no quadro EXP8.3.1,
deve ser efetuada à saída da ETARI.

Período de exploração

RAA

T000099

A avaliação do cumprimento dos VEA às MTD tal como
descritas na Decisão de Execução da Comissão 2014
/687/UE, de 26 de setembro de 2014 e respetivo BREF
PP 2015, deve ser efetuada com base na eficiência
mensal de tratamento da ETAR de Pombal, discriminada
por poluente.

Período de exploração

RAA

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000062

Assegurar o correto armazenamento temporário dos
resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e
em conformidade com a legislação em vigor.

Período de exploração

RAA

T000063

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

Período de exploração

RAA

T000064

Sistematizar os quantitativos de resíduos/LER gerados
no processo produtivo evidenciando a etapa onde são
produzidos.

Período de exploração

RAA

T000065

Efetuar o registo da produção específica de resíduos do
processo produtivo (quantidade de resíduos gerados/
quantidade de produto produzido).

Período de exploração

RAA
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EXP12 - Ruido
EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000066

Caso da avaliação de ruído efetuada na sequência das
medidas impostas na DIA se conclua que é necessário
proceder à implementação de medidas de minimização,
deverá(ão) posteriormente ser efetuada(s) nova(s)
caracterização(ões) de ruído, de forma a verificar o
cumprimento dos critérios de incomodidade e de
exposição máxima.

Período de exploração

RAA

T000067

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o
respetivo relatório de ensaio se: tiverem sido registadas
reclamações relativas a ruído; ocorrerem alterações na
instalação que possam ter influência direta nos níveis
sonoros anteriormente existentes; o aumento de
equipamentos com emissões sonoras para o exterior, o
aumento do número de horas de funcionamento de
equipamento(s) ou alteração da sua disposição façam
prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es)
sensível(eis).

Período de exploração

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000047

Submeter para aprovação o plano de desativação total
ou parcial da instalação.

No mínimo 6 meses antes da cessação da exploração.

Plano de desativação total ou parcial.

T000048

Submeter para aprovação o relatório final de conclusão
do plano de desativação total ou parcial da instalação.

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

Relatório final de conclusão da desativação total ou
parcial.

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO
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OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação
/Parâmetros

Formato de reporte

Periodicidade de
comunicação

Data de reporte

Entidade

Relatório Ambiental Anual
(RAA). O RAA, previsto no
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
127/2013, de 30 de agosto,
deve ser sujeito a validação
prévia por verificador
qualificado, nos termos do
artigo 17.º do mesmo diploma.

Formato digital até 10 MB ou
através de Plataforma online de
transferência de ficheiros para
o endereço de email:
ippc@apambiente.pt

Até 30 de abril de cada ano.

APA

T000050

Relatório de Base

Formato digital ou através de
Plataforma online de
transferência de ficheiros para
o email: ippc@apambiente.pt.
Diretrizes da Comissão
Europeia respeitantes aos
relatórios de base Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de
06.05.2014.

De acordo com o parecer da
APA quanto à necessidade de
elaboração do Relatório de
Base.

APA

T000051

Registo Europeu de Emissões
e Transferência de Poluentes
(PRTR)

Formulário PRTR a submeter
no SILiAmb

PRTR a submeter anualmente
em data a definir.

APA

CCDR-C

T000049

T000052

Emissões Ar

Formato de Envio Autocontrolo
Emissões

Os resultados das
monitorizações (incluindo
geradores de emergência, se
aplicável) e as respetivas
comunicações devem ser
efetuadas de acordo com a
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 DL n.º 39/2018, de 11 de
junho, deve ser seguido o
procedimento transitório
publicado no portal da APA.

T000053

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR)

SILiAmb

31 de março do ano seguinte
àquele a que se reportam os
dados

APA

T000054

Situações de emergência
(acidentes e incidentes - artigo
9.º do Decreto-Lei n.º 127
/2013, de 30 de agosto)

Formato digital ou qualquer via
que se mostre eficiente.

Comunicação à APA no prazo
máximo de 48 horas após a
ocorrência; relatório no prazo
máximo de 15 dias após a
ocorrência.

APA; EC

T000055

Situações de incumprimento do
TUA

Formato digital ou qualquer via
que se mostre eficiente.

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

APA; EC; CCDR-C

T000056

Plano de Desativação total ou
parcial

Formato digital ou outra via que
se mostre eficiente.

Aquando da previsão da
cessação definitiva total ou
parcial das atividades.

APA

T000057

Relatório final da conclusão do
plano de desativação (total ou
parcial)

Formato digital ou outra via que
se mostre eficiente.

Aquando da conclusão da
desativação de acordo com o
plano aprovado

APA

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos
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Ficheiro

Descrição

T000108

MTD BREF PP.pdf

MTD BREF PP

T000126

Titulo de captação 178-2010_AC1.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de águas subterrâneas AC1

T000127

Titulo de captação 956-2012_AC2.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de águas subterrâneas AC2

T000128

Lista de Abreviaturas.pdf

Lista de abreviaturas

T000129

Rh03.AD.pdf

Planta de localização das captações subterrâneas AC1 e AC2

T000130

Rh02.AD.pdf

Planta de localização dos pontos de descarga das águas residuais e pluviais
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD
BREF - Produção de pasta de papel, papel e cartão | Data de adoção: 09/2014 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL
1.1.1 Sistema de Gestão Ambiental
MTD 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) que incorpore todos os
seguintes elementos:
Empenho das chefias, incluindo os quadros superiores;

Sim

1. b)

Definição de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua da instalação pelas chefias;

Sim

1. c)

Planeamento e implementação dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com
planeamento financeiro e investimento;

Sim

1. d)

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

Sim

1. a)

1. d) i.

estrutura e responsabilidade,

Sim

1. d) ii.

formação, sensibilização e competência,

Sim

1. d) iii.

comunicação,

Sim

1. d) iv.

envolvimento dos trabalhadores,

Sim

1. d) v.

documentação,

Sim

1. d) vi.

controlo eficiente do processo,

Sim

1. d) vii.

programas de manutenção,

Sim

1. d) vii.

preparação e resposta a situações de emergência,

Sim

1. d) ix.

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Sim

1. e)

Verificação do desempenho e tomada de medidas corretivas, com particular atenção para o seguinte:

Implementado desde
Outubro de 2009

Sim

Sim

1. e) i.

monitorização e medição (ver também Documento de Referência sobre os Princípios Gerais de
Monitorização),

Sim

1. e) ii.

ações corretivas e preventivas,

Sim

1. e) iii.

controlo dos registos,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental implementado
e certificado
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

1. e) iv.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

auditoria independente (sempre que viável) externa ou interna para determinar se o SGA cumpre ou não as
medidas programadas e se foi devidamente aplicado e mantido;

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

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

Sim

1. f)

Revisão do SGA quanto à respetiva aptidão, adequação e eficácia continuadas, por parte das chefias;

Sim

1. g)

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

1. h)

Tomada em consideração dos impactos ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação na
fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da sua vida útil;

Sim

1. i)

Aplicação regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

Sim

1.1.2 Gestão dos materiais e boa gestão interna
MTD 2.

Constitui MTD aplicar os princípios de boa gestão interna para minimizar o impacto ambiental do processo
de produção, utilizando uma combinação das técnicas que a seguir se indicam

Sim

2006
2006

2. a)

Seleção e controlo cuidadosos dos produtos químicos e aditivos

Sim

2. b)

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

Sim

Lista de produtos quimicos

2006

2. c)

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

Sim

Acomoanhamento do consumo especifico e
comparação com ano anterior

2006

2. d)

Não utilização, sempre que possível, de substâncias perigosas (por exemplo, agentes de dispersão e limpeza,
ou tensioativos, que contenham etoxilatos de nonilfenol), substituindo-as por alternativas menos nocivas

Sim

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

Sim

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

Sim

2006

Pavimentação das áreas de armazenagem de
matérias-primas em particular do parque de
resíduos de papel com recolha e
encaminhamento das águas de escorrência
das áreas de armazenagem para a ETAR

2006

2006
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

2. g)

MTD 3.

3. a)
3. b)
3. c)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Conceção adequada das condutas e dos sistemas de armazenagem, para manter as superfícies limpas e reduzir
a necessidade de lavagens e limpeza

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

Para reduzir a libertação de agentes quelantes orgânicos sem biodegradabilidade fácil, como o EDTA ou o
DTPA, utilizados no branqueamento com peróxidos, constitui MTD o recurso a uma combinação das
técnicas que a seguir se indicam.
Determinação, por meio de medições periódicas, da quantidade de agentes quelantes libertados no ambiente

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

2006

Não aplicável

O processo de produção da Cemopol não
inclui a fase de branqueamento ou
destintagem da pasta . Apenas é produzida
pasta não destintada ( ou pasta gris )

Não aplicável

Não aplicável

A matéria-prima que utiliza a CEMOPOL Celulosas Moldadas Portuguesas, S.A. para a
fabricação de BANDEJAS E EMBALAGENS
para OVOS provém quase 100% de papel
para reciclar.
A família de produtos denominados
BANDEJAS são fabricadas utilizando como
matéria-prima pasta gris que se produz
integralmente a partir de papel para reciclar.
A família de produtos para ovos denominada
EMBALAGENS são fabricadas utilizando
como matéria-prima designada como pasta
gris que se produz a partir de papel para
reciclar (95%), e fibra virgem (5%), em
concreto pasta mecânica.

Não aplicável

Otimização dos processos de forma a reduzir o consumo e a emissão de agentes quelantes sem
biodegradabilidade fácil
Utilização preferencial de agentes quelantes biodegradáveis ou elimináveis, excluindo progressivamente os
produtos não degradáveis

1.1.3 Gestão da água e das águas residuais
MTD 4.

4. a)
4. b)
4. c)
4. d)

4. e)

Para reduzir a produção e a carga de poluentes das águas residuais resultantes da armazenagem e da
preparação das madeiras, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.
Descasque a seco (descrição no ponto1.7.2.1)
Manuseamento da rolaria de madeira de modo a evitar a contaminação das cascas e da madeira com areia e
pedras
Pavimentação das áreas de armazenagem de madeira, em particular das superfícies utilizadas para a
armazenagem de aparas
Controlo dos caudais de aspersão de água e minimização do escoamento superficial de água nas áreas de
armazenagem de madeiras

Recolha da água de escorrência contaminada da área de armazenagem de madeiras e separação dos efluentes
com sólidos em suspensão antes do tratamento biológico
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

MTD 5.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Para reduzir a utilização de água crua e a produção de águas residuais, constitui MTD confinar o circuito
de água na medida do tecnicamente possível, em função do tipo de pasta de papel e de papel produzidos,
utilizando uma combinação das técnicas que a seguir se indicam.

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

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

Sim

1994 (Inicio da instalação)

5. a)

Monitorização e otimização do consumo de água

Sim

1994 (Inicio da instalação)

5. b)

Avaliação das opções para a recirculação da água

Sim

1994 (Inicio da instalação)

5. c)

Equilíbrio do grau de confinamento dos circuitos de água com os potenciais efeitos negativos; utilizar
equipamentos suplementares, se necessário

Sim

1994 (Inicio da instalação)

5. d)

Separação, com vista à reutilização, das águas menos contaminadas usadas na selagem de bombas de vácuo

Sim

1994 (Inicio da instalação)

5. e)

Separação, com vista à reutilização, da água de refrigeração da água contaminada do processo

Sim

1994 (Inicio da instalação)

5. f)

Reutilização da água dos processos em substituição de água crua, para fins de recirculação e fecho dos
circuitos de água

Sim

1994 (Inicio da instalação)

5. g)

Tratamento em linha (parcial) da água dos processos, para melhorar a sua qualidade, de modo a permitir a
recirculação ou reutilização

Sim

Cada linha de preparação de pastas tem
associado o respectivo equipamento de
tratamento das águas do processo (DAF)

1994 (Inicio da instalação)

1.1.4 Consumo de energia e eficiência energética
MTD 6.
6. a)

Para reduzir o consumo de combustíveis e de energia nas fábricas de pasta de papel e papel, constitui
MTD utilizar a técnica «(a)» e uma combinação das outras técnicas que a seguir se indicam.
Utilização de um sistema de gestão da energia que inclua todos os seguintes elementos:

Sim

6. a) i.

Avaliação do consumo total de energia e da produção da instalação

Sim

implementdo no âmbito do SGA

6. a) ii.

Localização, quantificação e otimização do potencial de recuperação de energia

Sim

implementado parcialmente

Monitorização e salvaguarda do perfil ótimo de consumo de energia

Sim

implementado parcialmente

6. a) iii.
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

Não aplicável

1994

-
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

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

Sim

Cogeração com produção de Energia
eléctrica e aproveitamento do calor
acssociado aos gases de combustão para a
secagem do produto final

2004

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 dos processos, para o aquecimento dos edifícios, etc.

Sim

Implementado para o aquecimento das
águas do processo e ar dos secadores

1994

6. e)

Utilização de termocompressores

6. f)

Isolamento adequado das condutas de vapor e condensado

Sim

Implementado

1994

6. g)

Utilização de sistemas de vácuo energeticamente eficientes para a remoção de água

Sim

Implementado

1994

6. h)

Utilização de motores, bombas e agitadores elétricos de alta eficiência

Sim

Implementado

6. i)

Utilização de inversores de frequência nos ventiladores, compressores e bombas

Sim

Implementado

6. j)

Ajustamento dos níveis de pressão de vapor às necessidades reais

Não aplicável

-

Não aplicável

1.1.5 Emissões de odores
MTD 7.
7. I.

Para evitar e reduzir a emissão de compostos odorosos provenientes do sistema de águas residuais,
constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.
Aplicável a odores relacionados com o confinamento dos circuitos de água

7. I. a)

Dimensionamento dos processos, das existências e dos reservatórios de água, condutas e caixas de modo
a evitar tempos de retenção prolongados, zonas mortas ou zonas de mistura insuficiente nas redes de água
e unidades conexas, para impedir a formação de depósitos não controlados e a decomposição de matéria
orgânica e biológica.

Sim

Implementado

1994

7. I. b)

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

Sim

Implementado

1994

7. I. c)

Instalar processos de tratamento internos («rins») para reduzir a concentração de matéria orgânica e,
consequentemente, os possíveis odores na rede de água branca.

Sim

Implementado

1994

7. II.

Aplicável a odores relacionados com o tratamento das águas residuais e o manuseamento das lamas, a fim de
evitar a anaerobização das águas residuais e das lamas

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD
BREF - Produção de pasta de papel, papel e cartão | Data de adoção: 09/2014 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

7. II. a)

Instalar sistemas de efluentes fechados com respiradouros controláveis; em certos casos, utilizar produtos
químicos para reduzir a formação de sulfureto de hidrogénio e promover a sua oxidação nos sistemas de
efluentes.

7. II. b)

Evitar o sobrearejamento nos tanques de equalização, garantindo, contudo, uma homogeneização
suficiente.

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

Não aplicável

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

-

Sim

Tanques de equalização abertos e equipados
com agitadores cujo funcionamento é
ajustável as necessidades

7. II. c)

Garantir uma capacidade de arejamento e uma homogeneização suficientes nos tanques de arejamento;
inspecionar regularmente o sistema de arejamento.

Sim

A capacidade de arejamento tem vindo a ser
aumentada para dar resposta as
necessidades do aumento de capacidade de 1994
tratamento da ETAR resultante dos aumentos
de capacidade de produção da CEMOPOL

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

Sim

Concluido e o projecto do tratamento
secundário com a instalação da DAF2

2019-2020

7. II. e)

Limitar o tempo de retenção das lamas nos tanques de armazenagem, mediante o envio contínuo das
mesmas para as unidades de desidratação.

Sim

Concluido a automação para funcionamento
automático da etapa de desidratação

2019 - 2020

7. II. f)

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

Sim

7. II. g)

Se forem utilizados secadores de lamas, tratar os gases de exaustão da secagem térmica das lamas por
lavagem e/ou biofiltração (por exemplo, com filtros de compostagem).

Não aplicável

7. II. h)

Evitar a utilização de torres de refrigeração para as águas residuais não tratadas, recorrendo a placas
permutadoras de calor.

Não aplicável

1994

1.1.6 Monitorização dos principais parâmetros dos processos e das emissões para a água e para a atmosfera
MTD 8.

Constitui MTD monitorizar os principais parâmetros dos processos de acordo com o indicado no BREF.

Sim

8.I ; 8.II.c e 8.II.d - Não aplicável
8.II.a e 8.II.b - Implementado

1994
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Descrição do modo de implementação
ou Motivo da não aplicabilidade ou
MTD implementada?
Descrição da técnica alternativa
implementada

MTD 9.

Constitui MTD efetuar periodicamente o controlo e a medição das emissões para a atmosfera
especificadas no BREF, 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.

Não aplicável

MTD 10.

Constitui MTD efetuar a monitorização das emissões para a água a seguir especificadas, com a frequência
indicada no BREF, 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.

Sim

MTD 11.

Constitui MTD acompanhar e avaliar regularmente as emissões difusas de compostos reduzidos de
enxofre totais a partir de fontes relevantes.

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

Não aplicável

10.f - Não aplicável
10.h - implementado em 2019 Incluido no
plano de monitorização da ETAR com
frequencia anual

10.a - 10.e - implementado
desde 1994
10.g - implementado em
2008

Não aplicável

-

1.1.7 Gestão de resíduos

MTD 12.

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 que se seguem.

12. a)

Recolha seletiva das diversas frações de resíduos (incluindo separação e classificação de resíduos perigosos)

Sim

2006

12. b)

Mistura de frações de resíduos adequados para obter produtos passíveis de melhor utilização

Sim

1994

12. c)

Pré-tratamento dos resíduos dos processos antes da reutilização ou reciclagem

Sim

As lamas da ETAR são desidratadas antes de
1994
enviadas para valorização exterior

12. d)

Valorização de materiais e reciclagem in loco de resíduos de processos

Sim

As lamas retiradas do sistema de limpeza das
águas do processo - KROFTAS são
1994
reintroduzidas na preparação de pasta.
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ou Motivo da não aplicabilidade ou
MTD implementada?
Descrição da técnica alternativa
implementada

12. e)

Valorização energética in loco ou noutras instalações, de resíduos com elevado teor de matéria orgânica

Não aplicável

12. f)

Utilização de materiais no exterior

A implementar

A aplicabilidade da sua utilização no exterior
depende da disponibilidade de terceiros.
Continua a não haver disponibilidade de
alternativas por parte de terceiros

12. g)

Pré-tratamento dos resíduos antes da eliminação

Sim

Os rejeitados mecanicamente separados do
processo ( LER 030307) são compactados

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

-

1.1.8 Emissões para a água
MTD 13.

Para reduzir as concentrações de nutrientes (azoto e fósforo) nas águas recetoras, constitui MTD
substituir os aditivos químicos com elevados teores de azoto e de fósforo por aditivos com baixo teor dos
mesmos.

MTD 14.

Para reduzir as emissões de poluentes para as águas recetoras, constitui MTD utilizar as técnicas que se
seguem.

Não aplicável

14. a)

Tratamento primário (fisico-químico)

Sim

1994

14. b)

Tratamento secundário (biológico)

Sim

1994

MTD 15.

Quando é necessária uma maior remoção de substâncias orgânicas, azoto ou fósforo, constitui MTD
utilizar um tratamento terciário, como o referido no ponto 1.7.2.2.

MTD 16.

Para reduzir a emissão de poluentes para as águas recetoras a partir de instalações de tratamento
biológico de águas residuais, constitui MTD utilizar todas as técnicas que se seguem.

Não aplicável

16. a)

Conceção e funcionamento adequados da estação de tratamento biológico

Sim

16. b)

Controlo regular da biomassa ativa

Sim

16. c)

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

Sim

Implementada desde o Início da instalação e
subsequentes projectos de alteração

1994
1994
1994
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1.1.9 Emissões de ruído
MTD 17.
17. a)

Para reduzir as emissões de ruído da produção de pasta e papel, constitui MTD utilizar uma combinação
das técnicas que se seguem.
Programa de redução do ruído

Sim

17. b)

Planeamento estratégico da localização dos equipamentos, das unidades e dos edifícios

Sim

17. c)

Técnicas operacionais e de gestão em edifícios que contenham equipamentos ruidosos

Sim

17. d)

Confinamento dos equipamentos e unidades ruidosos

Sim

17. e)

Utilização, nos equipamentos e nas tubagens, de dispositivos de baixo ruído e amortecedores de ruído.

Sim

17. f)

Isolamento das vibrações

Sim

17. g)

Insonorização dos edifícios

Sim

17. h)

Redução do ruído

Sim

17. i)

Utilização de máquinas maiores de manipulação de madeiras, com vista a reduzir os tempos de elevação e de
transporte e o ruído decorrente do empilhamento da rolaria ou da sua queda para a mesa de alimentação.

Não aplicável

17. j)

Aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, reduzindo, por exemplo, 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.

Não aplicável

1.1.10 Desativação
MTD 18.

Para evitar os riscos de poluição aquando do desmantelamento de uma instalação, constitui MTD utilizar
as técnicas gerais a seguir indicadas.

18. a)

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

Sim

18. b)

Estabelecer instruções para o esvaziamento dos equipamentos de processos, dos reservatórios e das tubagens.

Sim

1994
As medidas de planeamento e gestão para a
eliminação/ redução/atenuação de ruido são
implementadas sempre que se instalam
equipamentos novos.
Não foi realizado monitorização em 2018,
uma vez que não houve alterações ao nível
de processo ou de equipamentos, que
justifique a necessidade de proceder a nova
caracterização.

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
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18. c)

Garantir uma desativação «limpa» da instalação (por exemplo, promover a limpeza e a reabilitação do sítio).
Devem salvaguardar-se as funções naturais do solo, se possível.

A implementar

A contemplar quando necessário

-

18. d)

Utilizar um programa de monitorização, especialmente no que respeita às águas subterrâneas, a fim de detetar
eventuais impactos futuros no sítio ou nas zonas circundante

A implementar

A contemplar quando necessário

-

18. e)

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

A implementar

A contemplar quando necessário

-

1.2. CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PASTA KRAFT

Não aplicável

1.3 CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PASTA PELO SULFITO

Não aplicável

1.4 CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PASTA MECÂNICA E QUIMICOMECÂNICA

Não aplicável

1.5. CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSAMENTO DE PAPEL PARA RECICLAGEM

Sim

1.5.1 Gestão dos materias

MTD 42.

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 dos estaleiros
de papel para reciclagem, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação
das mesmas.

42. a)

Revestimento com materiais duros das zonas de armazenagem do papel para reciclagem

Sim

1994

42. b)

Recolha das escorrências contaminadas das zonas de armazenagem de papel para reciclagem, com envio para
uma estação de tratamento de águas residuais (as águas pluviais não contaminadas, como as escorrências das
coberturas, podem ser descarregadas separadamente)

Sim

2008

42. c)

Confinamento da zona de armazenagem do papel para reciclagem com vedações de proteção contra o vento

Sim

1994
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acordo com o BREF
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Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

42. d)

Limpeza regular da zona de armazenagem, desimpedimento dos acessos rodoviários e esvaziamento das
caixas de esgotos, de modo a reduzir as emissões difusas de poeiras. Desta forma, é possível reduzir o
arrastamento pelo vento de fragmentos de papel e de fibras, bem como o esmagamento de papel pelo tráfego
local, o que pode ocasionar emissões adicionais de poeiras, especialmente na estação seca.

42. e)

Armazenagem dos fardos ou do papel a granel sob coberturas, de modo a proteger o material dos agentes
atmosféricos (humidade, processos de degradação microbiológica, etc.)

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

Sim

Não aplicável

Calendarização da
implementação
(mês.ano)

1994

Devido a rotatividade dos stocks não se
aplica

1.5.2 Águas residuais e emissões para a água
MTD 43.

Para reduzir o consumo de água crua, a produção de águas residuais e as cargas de poluentes, constitui
MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

43. a)

Separação das redes de água

Sim

43. b)

Fluxo em contracorrente das águas dos processos e recirculação da água

Sim

43. c)

Reciclagem parcial das águas residuais tratadas, após o tratamento biológico

43. d)

Clarificação da água branca

MTD 44.
44. a)
44. b)
44. c)
MTD 45.

Não aplicável

1994
1994
Não implementado devido ao sector de
mercado dos produtos produzidos pela
Cemopol ( Embalagens para contacto com
alimentos)

Sim

-

1994

Para proporcionar um sistema avançado de confinamento dos circuitos de água nas instalações que
processam papel para reciclagem e para evitar eventuais efeitos negativos decorrentes de uma maior
reciclagem das águas dos processos, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma
combinação das mesmas.
Monitorização e controlo contínuos da qualidade da água dos processos

Não aplicável

Prevenção e eliminação dos biofilmes por recurso a métodos que minimizem as emissões de biocidas

Não aplicável

Remoção do cálcio da água dos processos por precipitação controlada de carbonato de cálcio

Não aplicável

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. Consultar NEA às MTD no BREF.

Sim

`Monitorização dos parâmetros de acordo
com o quadro

1994
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1.5.3. Consumo de energia e eficiência energética
MTD 46.

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

Sim

1994

46. b)

Crivagem grosseira e fina eficientes, através da otimização do desenho do rotor, dos crivos e da sua operação,
de modo a permitir a utilização de equipamentos de menores dimensões com menor consumo específico de
energia

Sim

1994

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

Sim

1994

1.6. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL E PROCESSOS AFINS

Não aplicável

Lista de Abreviaturas
AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

ARH

Administração da Região Hidrográfica

BREF

Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis

BREF EFS

Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável às Emissões
Resultantes do Armazenamento

BREF ENE

Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável à Eficiência Energética

BREF ICS

Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável aos Sistemas de
Arrefecimento Industrial

BREF PP

Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável à Produção de Pasta de
Papel, Papel e Cartão

CCDR-C

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

CELE

Comércio Europeu de Licenças de Emissão

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EC

Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica

ETAR

Estação de Tratamento de Águas Residuais

ETARI

Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais

LER

Lista Europeia de Resíduos

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MTD

Melhores Técnicas Disponíveis

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PRTR

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

RAA

Relatório Ambiental Anual

REF ROM

Documento de Referência aplicável à Monitorização de Emissões

REI

Regime das Emissões Industriais

RH

Recursos Hídricos

SILiAmb

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

STEG

Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas

TUA

Título Único Ambiental

TURH

Título de Utilização de Recursos Hídricos

VEA

Valor de Emissão Associado

VEA-MTD

Valor de Emissão Associado às Melhores Técnicas Disponíveis

VLD

Valor Limite de Descarga

VLE

Valor Limite de Emissão

