1.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL n.º 232/1.0/2017

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP),
é emitido o 1º Aditamento à Licença Ambiental (LA) do operador

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S. A.

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 508 513 928, para a instalação

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S. A.

sita na freguesia de Silvalde e concelho de Espinho.

A licença ambiental é válida até 19 de abril de 2027.

Amadora, 22 de abril de 2021

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Ana Cristina
Chora e Martins
Carrola da Silva

Assinado de forma digital
por Ana Cristina Chora e
Martins Carrola da Silva
Dados: 2021.05.04 20:05:09
+01'00'

Ana Cristina Carrola

1º Aditamento à LA n.º 232/1.0/2017

Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 232/1.0/2017, de 19 de
abril de 2017.
Âmbito
O presente aditamento é emitido na sequência do pedido de alteração apresentado através da Plataforma
de Consola do Cliente (Processo 2603), em virtude da substituição do combustível utilizado na caldeira a
vapor (substituição de Gás Propano por Gás Natural).
Complementarmente, procede-se à inclusão de novas autorizações de captação de águas subterrâneas e
também à atualização de Licenças/Autorizações de Utilização de Recursos Hídricos entretanto solicitadas
pelo operador.
No âmbito do regime CELE, é feita referência à exclusão opcional da instalação no período 2021-2025.
É incluída informação relativa à valorização de resíduos de papel e cartão.
O presente aditamento altera o texto da Licença Ambiental n.º 232/1.0/2017, nos pontos seguintes.
Alteração ao Ponto 1.3 – Articulação com outros Regimes Jurídicos
O Quadro 4 - Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, é integralmente
substituído pelo quadro seguinte:
Quadro 4 - Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação
Regime jurídico

Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de
abril (Diploma CELE)

Identificação do documento

n/a

Observações

Não abrangida pelo regime CELE
desde 01/01/2021 por Opt-Out,
segundo o art.º 27.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 06 de abril. Condição
aplicável enquanto se verificar
emissões abaixo de 2 500 tCO2eq,
exceto as emissões de biomassa.

Comunicação Prévia – Captação de Água
Subterrânea
Utilização n.º CP007745.2015.RH3

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de
31 de maio, que estabelece o
regime da utilização dos recursos
hídricos, alterado pelo DecretoLei 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

Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos – Captação de Água Subterrânea
Utilização n.º A012528.2015.RH3
Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea –
Utilização nº A008314.2017.RH3
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos Rejeição de Águas Residuais – Utilização nº
L008549.2017.RH3
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos Rejeição de Águas Residuais – Utilização nº
L008550.2017.RH3

As Licenças/Autorizações de Utilização
de Recursos Hídricos que forem
emitidas para esta instalação, durante
a validade desta Licença Ambiental,
passam a integrá-la.

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos Rejeição de Águas Residuais – Utilização nº
L008553.2017.RH3
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos Rejeição de Águas Residuais – Utilização nº
L008554.2017.RH3
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Regime jurídico

Identificação do documento

Observações

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos Captação de Água Superficial – Utilização nº
L000041.2019.RH3
Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea –
Utilização n.º A003235.2021.RH3
Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea –
Utilização n.º A003236.2021.RH3
Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos – Captação de Água Subterrânea
Utilização n.º A003299.2021.RH3
Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos – Pesquisa e Captação de água
Subterrânea
Utilização n.º A005006.2021.RH3
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

Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

Categoria 6b

Alteração ao Ponto 2.1.1 – Matérias-primas e produto
Este ponto passa a ter a seguinte redação:
As principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo de papel reciclado é a pasta de papel
obtida a partir de resíduos de papel/cartão, sendo ainda utilizados corantes e desinfetantes.
A valorização de resíduos de papel e cartão é uma operação que se contra autorizada pelo título de
exploração emitido no âmbito do 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. Os códigos LER autorizados são: LER 03 03 08, LER 15
01 01, LER 19 12 01 e LER 20 01 01.
No processo produtivo de sacos de papel, as principais matérias-primas utilizadas são rolos de papel kraft
e uma pequena percentagem do papel reciclado que é fabricado na instalação, sendo também utilizadas
outras matérias-primas, tais como tintas flexográficas e colas.
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.
Alteração ao Ponto 2.1.2 – Águas de Abastecimento
Este ponto passa a ter a seguinte redação:
A água de abastecimento, utilizada para consumo humano, provém da rede pública, tendo-se verificado
nos últimos anos, um consumo entre os 560 m3/ano e 610 m3/ano.
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O consumo total anual água utilizada na atividade industrial durante o ano de 2019 1 foi de 4 465 m3/ano.
O operador deve dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações/Licenças
de Utilização dos Recursos Hídricos constantes do Anexo III. Qualquer alteração ao regime de exploração
de alguma das captações deve ser comunicada à APA.
Em termos de consumos específicos (m3/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 o processo de fabrico
papel para reciclagem (RCF).
Alteração ao Ponto 2.1.3 - Energia
O quadro 5 – Consumo Médio de Energia é integralmente substituído pelo quadro seguinte:
Quadro 5 – Consumo Médio de Energia 2
Tipo de
combustível

Consumo anual

Capacidade de
armazenamento

Licenciamento
de depósitos

Destino/Utilização

Energia Elétrica

2 152,75 MWh

–

–

Toda a
instalação/Processo
produtivo

Gás Natural

310 t

–

–

Caldeira de vapor

Alteração ao Ponto 2.2.1.1 - Pontos de emissão
O quadro 6 – Caracterização da fonte de emissão pontual é integralmente substituído pelo quadro
seguinte:

Quadro 6 - Caraterização da fonte de emissão pontual
Código do
Ponto de
Emissão

FF1

Fonte

Ponto de
Emissão

Potência
Térmica
Instalada
(MWt)

Regime
de
Emissão

Caldeira de vapor

Chaminé

6,169

Contínuo

Altura
Total
(m) (1)

30

Combustível

Atividade
Relacionada

Gás Natural

Produção de
vapor

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

Alteração ao Anexo II
O Anexo II foi anulado.

1

Dados constantes no RAA referente a 2019.

2

Consumos relativos a 2019 (dados do RAA).
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Alteração ao Anexo III
O Anexo III passa a ter a seguinte redação:
Anexo III – Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 3
 Comunicação Prévia – Captação de Água Subterrânea - Utilização n.º CP007745.2015.RH3
 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea – Utilização n.º
A012528.2015.RH3
 Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea – Utilização n.º
A008314.2017.RH3
 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais – Utilização n.º
L008549.2017.RH3
 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais – Utilização nº
L008550.2017. RH3
 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais – Utilização nº
L008553.2017.RH3
 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais – Utilização nº
L008554.2017.RH3
 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial – Utilização nº
L000041.2019.RH3
 Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea – Utilização
A003235.2021.RH3
 Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea – Utilização n.º
A003236.2021.RH3
 Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea – Utilização n.º
A003299.2021.RH3
 Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Pesquisa e Captação de Água Subterrânea Utilização n.º A005006.2021.RH3

3 As Licenças/Autorizações de Utilização de Recursos Hídricos que forem emitidas para a instalação durante a validade
desta Licença Ambiental, passam a integrá-la.
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Processo n.º: 450.10.02.02.010323.2015.RH3
Utilização n.º: CP007745.2015.RH3
Início: 2015/06/17

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Morada*

Rua de Ponte Redonda, 2700

Localidade

Espinho

Código Postal

4501-851

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Localização
Designação da captação

AC4

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Silvalde

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Paramos

Longitude

-8.61829

Latitude

40.97989

Região Hidrográfica

RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica

131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

03NOR0731 :: Rio de Lamas

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Método

Escavação

Profundidade (m)

3.0

Diâmetro máximo (mm)

1500.0

Profundidade do sistema de extração (m)

3.0

Tipo

Betão

Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

1/3 CP007745.2015.RH3

Volume máximo anual (m3)

550.0

Mês de maior consumo

setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

40

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

CAE Principal

17211 : Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

Condições Gerais
1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª Qualquer alteração das condições de exploração da captação deverá ser comunicada à entidade licenciadora.
3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

2/3 CP007745.2015.RH3

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

3/3 CP007745.2015.RH3

Processo n.º: 450.10.02.02.010322.2015.RH3
Utilização n.º: A012528.2015.RH3
Início: 2015/09/01

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Morada*

Rua de Ponte Redonda, 2700

Localidade

Espinho

Código Postal

4501-851

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Localização
Designação da captação

AC7

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Silvalde

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.61694

Latitude

40.97985

Região Hidrográfica

RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica

131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

03NOR0731 :: Rio de Lamas

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Escavação

Profundidade (m)

10.0

Diâmetro máximo (mm)

1800.0

Profundidade do sistema de extração (m)

9.0

Revestimento:
Tipo

Betão

Regime de exploração:

1/4 A012528.2015.RH3

Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

5.0

Volume máximo anual (m3)

1380.0

Mês de maior consumo

setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

115

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

CAE Principal

17211 : Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
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Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
2ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

115 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 A012528.2015.RH3

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

4/4 A012528.2015.RH3

Processo n.º: 450.10.02.02.010079.2017.RH3
Utilização n.º: A008314.2017.RH3
Início: 2017/06/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Localização
Designação da captação

AC3

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Silvalde

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.61657

Latitude

40.97997

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

20.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

1/4 A008314.2017.RH3

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

Volume máximo anual (m3)

12000.0

Mês de maior consumo

março

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1300

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

CAE Principal

17211 : Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
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entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A02953/2012-RH3.131.A
2ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1300.0

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 --.
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: 450.10.04.01.009982.2017.RH3
Utilização n.º: L008549.2017.RH3
Início: 2017/10/08
Validade: 2022/10/08

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

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

Fossa séptica seguida de poço absorvente

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.61636

Latitude

40.98040

Número de habitantes equivalentes (h. eq.)

20

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Domésticas

Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição

FS 4 - Lugar de Ponte Redonda

Meio Recetor

Solo

Sistema de Descarga

Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.61636

Latitude

40.98040

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Condições Gerais
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1ª A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não
estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.
13ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.
6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.
7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.
9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.
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11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 L008549.2017.RH3

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.009981.2017.RH3
Utilização n.º: L008550.2017.RH3
Início: 2017/10/08
Validade: 2022/10/08

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Caracterização do(s) tratamento(s)
Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Paramos

Longitude

-8.61803

Latitude

40.97991

Número de habitantes equivalentes (h. eq.)

15

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Domésticas

Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição

FS 2 - Lugar de Ponte Redonda

Meio Recetor

Solo

Sistema de Descarga

Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Paramos

Longitude

-8.61803

Latitude

40.97991

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não
estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
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licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.
13ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.
6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.
7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.
9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.
11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 L008550.2017.RH3

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.009979.2017.RH3
Utilização n.º: L008553.2017.RH3
Início: 2017/10/08
Validade: 2022/10/08

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Caracterização do(s) tratamento(s)
Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.61687

Latitude

40.98069

Número de habitantes equivalentes (h. eq.)

15

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Domésticas

Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição

FS 3 - Lugar de Ponte Redonda

Meio Recetor

Solo

Sistema de Descarga

Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.61687

Latitude

40.98069

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não
estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
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licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.
13ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.
6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.
7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.
9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.
11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 L008553.2017.RH3

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.009980.2017.RH3
Utilização n.º: L008554.2017.RH3
Início: 2017/10/08
Validade: 2022/10/08

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

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

Fossa séptica seguida de poço absorvente

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Paramos

Longitude

-8.61744

Latitude

40.97935

Número de habitantes equivalentes (h. eq.)

85

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Domésticas

Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição

FS 1 - Lugar de Ponte Redonda

Meio Recetor

Solo

Sistema de Descarga

Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Espinho / Paramos

Longitude

-8.61744

Latitude

40.97935

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não
estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
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licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.
13ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.
6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.
7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.
9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.
11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.01.022552.2018.RH3
Utilização n.º: L000041.2019.RH3
Início: 2019/04/10
Validade: 2024/04/09

Provisório: Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

AC5

Tipo de captação

Superficial

Tipo de infraestrutura

Outro

Prédio/Parcela

Silvalde

Dominialidade

Domínio Hídrico Público

Meio hídrico

Ribeira

Margem/Plano de água

Margem direita

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.616150

Latitude

40.979950

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

PT03NOR0731 :: Rio de Lamas

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

Caracterização
Uso

Particular
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Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reforço

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba de superfície

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

Volume máximo anual (m3)

5500.0

Mês de maior consumo

junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

460

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

CAE Principal

17211 : Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

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
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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.

Anexos

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

460 (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

4/4 L000041.2019.RH3

Processo n.º: 450.10.02.02.028468.2020.RH3
Utilização n.º: A003235.2021.RH3
Início: 2021/02/15

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

AC6

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Silvalde e Paramos

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.616706

Latitude

40.979897

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

PT03NOR0731 :: Rio de Lamas

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reforço

Perfuração:
Método

Escavação
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Profundidade (m)

6.0

Diâmetro máximo (mm)

1250.0

Revestimento:
Tipo

Betão

Profundidade (m)

6.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

1250.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Potência do sistema de extração (cv)

2.0

Volume máximo anual (m3)

500.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

45

Nº dias/mês em extração

22

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividades de outro tipo
Lavagem de tanques

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
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suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

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

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para lavagens de tanques no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª Caso o Titular opte pelo registo dos volumes de água captada no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que
pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt, fica dispensado do envio da tabela referida nos Anexos (Autocontrolo).

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

45 (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.

Administradora Regional da ARH Norte

Inês Alexandra Gomes da Costa Andrade
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.028469.2020.RH3
Utilização n.º: A003236.2021.RH3
Início: 2021/02/15

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

AC8

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Galeria

Prédio/Parcela

Silvalde e Paramos

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.616583

Latitude

40.980378

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

PT03NOR0731 :: Rio de Lamas

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reforço

Perfuração:
Método

Outro
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Comprimento (m)

200.0

Diâmetro máximo (mm)

0.0

Orientação

Galeria de mina com 200 m de extensão

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Potência do sistema de extração (cv)

1.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

1.500

Volume máximo anual (m3)

600.0

Mês de maior consumo

dezembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

50

Nº dias/mês em extração

31

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividades de outro tipo
Reserva para bombeiros.

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
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14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

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

Outras Condições
1ª Caso o Titular opte pelo registo dos volumes de água captada no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que
pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt, fica dispensado do envio da tabela referida nos Anexos (Autocontrolo).

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

50 (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.

Administradora Regional da ARH Norte
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.028467.2020.RH3
Utilização n.º: A003299.2021.RH3
Início: 2021/02/15

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

AC2

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Silvalde e Paramos

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Paramos

Longitude

-8.618765

Latitude

40.980608

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

PT03NOR0731 :: Rio de Lamas

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reforço

Perfuração:
Método

Escavação
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Profundidade (m)

14.0

Diâmetro máximo (mm)

1250.0

Profundidade do sistema de extração (m)

13.0

Revestimento:
Tipo

Betão

Profundidade (m)

14.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

1250.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

1.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

1.500

Volume máximo anual (m3)

600.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

50

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividades de outro tipo
Reservatório rede de incêndio

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
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11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

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

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para abastecimento da rede de incêndio no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª Caso o Titular opte pelo registo dos volumes de água captada no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que
pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt, fica dispensado do envio da tabela referida nos Anexos (Autocontrolo).

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

50 (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.

Administradora Regional da ARH Norte
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.007771.2019.RH3
Utilização n.º: A005006.2021.RH3
Início: 2021/03/15
Validade: 2022/03/14

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Pesquisa e Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033093

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

508513928

Nome/Denominação Social*

Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Ponte Redonda 2700

Localidade*

ESPINHO

Código Postal

4500-832

Concelho*

Espinho

Telefones

227330800

Fax

227330801

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Pesquisa e captação

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Silvalde e Paramos

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Espinho / Silvalde

Longitude

-8.616303

Latitude

40.979835

Região Hidrográfica

Douro

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

PT03NOR0731 :: Rio de Lamas

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|

Empresa executora da pesquisa
Empresa executora da pesquisa licenciada

|X|
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Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

90.0

Diâmetro máximo (mm)

254.0

Profundidade do sistema de extração (m)

80.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

21.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

90.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

2.000

Volume máximo anual (m3)

20000.0

Mês de maior consumo

junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1666

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de papel e cartão canelados (inclui embalagens)

CAE Principal

17211 : Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

Condições Gerais
1ª A pesquisa de águas subterrâneas terá de ser executada num prazo de 1 ano a contar da data de emissão da presente
autorização.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, 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 autorização sejam aplicáveis.
3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à área onde se está a executar a pesquisa ou onde existe a captação e equipamentos a ela associados.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste título, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª A presente autorização pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º, 29º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
6ª Este título só poderá ser transmitido 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 Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular desta autorização 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 autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
11ª O titular desta autorização deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças
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exigíveis por outras Entidades.

Condições Específicas
1ª A obra de pesquisa e construção da captação só pode ser realizada por empresas devidamente licenciadas ao abrigo do DecretoLei n.º 133/2005, de 16 de agosto.
2ª O titular obriga-se a comunicar à entidade licenciadora as datas de início e conclusão dos trabalhos.
3ª O titular deverá respeitar outras utilizações devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local dos recursos
hídricos.
4ª O titular obriga-se a manter a obra em bom estado de conservação e limpeza.
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 Seja qual for a finalidade da obra de pesquisa, tem de proceder-se de modo que não haja poluição química ou microbiológica da
água dos aquíferos a explorar, quer por infiltração de águas de superfície ou de escorrências, quer por mistura de águas
subterrâneas de má qualidade, usando para o efeito técnicas adequadas.
7ª Os poços ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes são, sempre que possível, munidos de dispositivos que
impeçam o desperdício da água.
8ª Na tampa de proteção do furo, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com
ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da
água.
9ª Se a captação que venha a ser construída no âmbito desta autorização estiver a uma distância inferior de 100 m de outras
existentes, os ensaios de caudal a realizar devem ser acompanhados de leituras piezométricas nas captações vizinhas e
devidamente fiscalizados por técnicos da entidade licenciadora.
10ª No caso da pesquisa resultar negativa ou houver necessidade da sua substituição, em virtude de erro técnico, o titular é
responsável por garantir a cimentação da perfuração, com calda de cimento e/ou argila, de modo a restituir o terreno à situação
inicial, conforme previsto na alínea c) do número 2 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, comunicando a
situação à entidade licenciadora.
11ª O titular obriga-se a apresentar, com a conclusão da pesquisa, um relatório final conforme o modelo disponibilizado pela entidade
licenciadora, e a enviá-lo à entidade licenciadora no prazo de 60 dias após a conclusão dos trabalhos, de acordo com o n.º 3 do
artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
12ª A não entrega do relatório de pesquisa dá origem à revogação do presente título.
13ª A extração de água só pode ter início após a aprovação do relatório e envio de título actualizado no qual conste os novos dados de
caracterização da captação.
14ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado.

Anexos
Elementos do relatório de execução dos trabalhos de pesquisa
Relatório de execução dos trabalhos de pesquisa
O titular obriga-se a apresentar, com a conclusão da pesquisa, um relatório final conforme o modelo disponibilizado pela entidade
licenciadora no sítio www.apambiente.pt (Instrumentos > Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos > Formulários), bem
como o formulário de caracterização da captação devidamente preenchido, também disponível no mesmo sítio da Internet, e a envià-los
à entidade licenciadora no prazo de 60 dias após a conclusão dos trabalhos, de acordo com o n.º 3 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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