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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 

regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 

de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000006304022021A 

 

 REQUERENTE Fábrica de Papel da Lapa, Lda.  
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500 107 238 
 

 ESTABELECIMENTO Fábrica de Papel da Lapa, Lda. 
 

 LOCALIZAÇÃO 
Rua Comendador Sá Couto, 902  
4535-439 São Paio de Oleiros 

 

 CAE 

Principal: 17120 - Fabricação de Papel e Cartão (exceto cartão canelado). 

Secundário: 17211– Fabricação de papel e cartão canelados (inclui 

embalagens)  

 

CONTEÚDOS TUA 

  
  

  
  

  
  
  
  

 

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

 

      

 
Ana Cristina Carrola 
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e Martins Carrola da 
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ENQUADRAMENTO 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de 

enquadramento 
Data de 
emissão 

Data de 
validade 

Prorrogação 
da validade Eficácia 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria 
Principal 6.1b) – 

Capacidade 
Instalada: 
64,3 t/dia 

23 469,5 t/ano(2) 

2021-02-08 2030-02-07 --- --- --- APA 

CELE X X Anexo  (1) --- --- --- --- APA 
(1) O(s) TEGEE que for(em) emitido(s) em substituição do presente TEGEE em anexo ao presente Título, durante a validade da Decisão PCIP (LA), 

passa(m) a integrar este TUA. 

(2) Capacidade instalada calculada de acordo com o preconizado na subalínea i) da alínea g) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 

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

 
OALIZAÇÃO 
 

 

Confrontações 

Norte Terreno Particular 
 

 Sul EN 1-14 (Rua Comendador Sá Couto) 
 

 Este Posto de Gasolina e Papeleira Coreboard 
 

 Oeste Lapa 3 – Caixas de Cartão Canelado 
 

 

Área do estabelecimento 

Área impermeabilizada (m2) 9 290,00 
 

 Área coberta (m2) 4 250,00 
 

 Área total (m2) 12 320,00 
 

 

Localização 

 Localização Zona mista 
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CONDIÇÕES PRÉVIAS AO LICENCIAMENTO 
 

 

EXPLORAÇÃO 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) é emitido na 
sequência do processo de renovação da Licença Ambiental n.º 
307/2009, de 23 de junho e substitui na íntegra a referida 
licença ambiental e respetivos aditamentos.  

--- --- PCIP 

2. 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 PCIP 

3. 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 PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

5. 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 PCIP 

6. 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 PCIP 

7. 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 PCIP 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

8. 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 PCIP 

9. Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações 

corretivas caso se verifique incumprimento das condições do 

TUA. 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

10. 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 
RAA PCIP 

11. Cumprir com o disposto no TEGEE em vigor. 
Período de 

Exploração 
_ CELE 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

12. Elaborar o ponto de situação do grau de implementação das 

MTD previstas no BREF Setorial (vide Anexo - MTD BREF PP) 

e documentos transversais aplicáveis (BREF EFS/BREF ENE) 

e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar 

evidências da manutenção da adequada implementação das 
referidas técnicas.  

Período de 

Exploração 
RAA 

 

PCIP 

13. 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 REF ROM. 

Período de 

Exploração 

RAA (conforme 

condições 

estabelecidas no Of. 

Circ C000002-

202001-DGLA.DEI). 

PCIP 

14. 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. 

Período de 

Exploração 

Relatório de Base, 

caso venha a ser 

decidido pela APA, ou 

evidência da sua 

dispensa. 

PCIP 

 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias 

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

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

Todas 15. Indicação da quantidade mensal e anual de 

matérias-primas/subsidiárias 

Período de 

exploração 
RAA PCIP 
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Matéria(s)-prima(s) e 
ou subsidiária(s) 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

processadas/consumidas, devendo os valores 

ser apresentados em toneladas. 

Substâncias 

perigosas 

16. 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. 

PCIP 

Materiais 

reintroduzidos 

no processo 

17. Indicação da quantidade de materiais 

reintroduzidos no processo produtivo, por tipo 

(expressas, p.ex., em toneladas/mês e em 

percentagem). 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

Valorização 

de resíduos de 

papel e cartão 

18. 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. 

Período de 

exploração 
_ _ 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais 

Produtos intermédios 
e ou finais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

Produto 
acabado/ 

produzido 

19. Quantificar a produção efetivada 

mensal/anualmente, expressa em toneladas. 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Código 
interno 

N.º de 
cadastro/identi

ficação da 
fonte atribuído 

pela CCDR 

Identificação das 
unidades contribuintes 

para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 

Método de 
tratamento/redu
ção - descrição 

STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Regime 

FF1   
Caldeira Vapor 

Principal (CVPA3) 
4,6 Gás Natural --- --- --- PCIP 

   
Caldeira Vapor de 

reserva (CVP2) 
3,0 Gás Natural --- --- ---  
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Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código da 

fonte 
Parâmetro 

Valor limite de 

emissão ou 

emissão 

específica 

Unidade 
Frequência de 

monitorização 

Teor O2 de 

referência 

Métodos de 

medição 

Condições 

cumprimento 
Regime 

FF1  
 

Óxidos de 
Azoto 

(NOx/NO2) 
300/250 mg/Nm3 trienal 3% 

Normas 
indicadas no 

artigo 13.º do 
DL n.º 

39/2018, de 
11 de junho. 

DL 39/2018, de 
11 de junho: 

Anexo III, Parte 
2, quadro 10 até 

31/12/2029; 
Anexo III, Parte 
1, quadro 5 a 

partir de 
1/01/2030. 

PCIP 

FF1  
 

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis  
(COV)  

200 mg/Nm3 trienal 3% 

Normas 
indicadas no 

artigo 13.º do 
DL n.º 

39/2018, de 
11 de junho. 

DL 39/2018, de 
11 de junho: 

Anexo III, Parte 
1, quadro 5. 

PCIP 

         

FF1  
 

Monóxido de 
Carbono 

(CO)  
s/VLE mg/Nm3 

Sempre que a 
fonte for 

monitorizada 
3% 

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 
(n.º 3 do artigo 

13.º). 

PCIP 

         

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 

Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

20. Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões 
pontuais, durante o funcionamento normal e nos arranques e 
paragem. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

22. Apresentar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de 
concentração medidos (mg/Nm3) e os valores de concentração 
corrigidos (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 PCIP 

23. Apresentar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, 
expressas em massa por unidade de produção (kg de 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

poluente/tonelada de produto acabado), indicando a metodologia 

seguida para o cálculo dos valores apresentados. 

24. 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  PCIP 

25. O parâmetro CO não se encontra sujeito a VLE. Contudo, o resultado 

das monitorizações deverá ser reportado nos relatórios de 

autocontrolo. 

Período de 

Exploração 
RAA  PCIP 

26. 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. 

Período de 

Exploração 

Comunicação da 

alteração da 

frequência de 

monitorização no 

RAA do ano 

respetivo. 

PCIP 

27. Caso a caldeira de reserva (CVP2) não funcione mais do que 500 

horas por ano, determinadas em média móvel estabelecida ao longo 

de um período de 5 anos, deverá ser efetuada uma monitorização de 

5 em 5 anos, não ficando, contudo os resultados sujeitos a 

cumprimento de VLE, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

20.º do DL n.º 39/2018, de 11 de junho. A 1ª monitorização deverá 

ser efetuada até final de 2022. 

Período de 

Exploração 
RAA  PCIP 

 

Emissões difusas 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

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

28. Avaliar a adoção de medidas para 

minimizar as emissões difusas na 

instalação, designadamente as 

provenientes do sistema de 

aspiração de papel ligado às 

bobinadoras e da zona da 

caneladora. 

Período de exploração 1º RAA após a emissão do TUA PCIP 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

29. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia 

utilizada na instalação (eletricidade, gás natural e gasóleo), 

evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas de 

Período de 

Exploração 
RAA PCIP 
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processo onde é utilizada (incluindo geradores de emergência se 
aplicável). 

30. Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia 
consumida/toneladas de papel produzido). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

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

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

32. Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados 
para otimizar os consumos de energia. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

 

Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 

Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

33. Origem – captações subterrâneas: registar o consumo 
mensal/anual de água por captação, discriminando quando 
possível, por utilizações (processo industrial, lavagens, rega, 
etc.). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

34. Origem – captações subterrâneas: 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 PCIP 

35. Origem – captações subterrâneas: 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 
PCIP; 
RH 

 

Recirculação de águas residuais 

Medidas/Condições a cumprir relativa à recirculação de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 

Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

36. Registar os volumes mensais/anuais de água recirculada, indicando 
a sua utilização. 

Período de 
Exploração 

RAA 
PCIP 

 

37. Registar a proporção entre a água recirculada e a água limpa (m3).  
Período de 
Exploração 

RAA 
PCIP 
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Resíduos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

38. 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 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

41. Efetuar o registo da produção de resíduos do processo produtivo (quantidade 
de resíduos gerados/quantidade de produto acabado. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

42. 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 interferência direta com os níveis 
sonoros anteriormente existentes; o aumento de equipamentos com 
emissões sonoras para o exterior; o aumento do número de horas de 
funcionamento de equipamentos ou alteração da sua disposição, que faça 
prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis). 

Período de 
Exploração 

RAA 

43. Caso da avaliação de ruído 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 

 

 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 

Medidas/Condições gerais a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação 

da instalação 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

44. 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  
PCIP 



 

 
 

  

 

 PÁG. 10/13 
 

 

45. 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 

PCIP 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade  

46. Relatório Ambiental Anual 
(RAA). O RAA previsto no 
artigo 14.º do DL 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 da 

Plataforma online para 
o endereço de email: 
ippc@apambiente.pt 

 

Até 30 de abril de cada ano. APA  

47. 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  

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

Formulário PRTR a 
submeter no SILiAmb. 

PRTR a submeter anualmente 
em data a definir. 

APA  
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Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade  

49. Emissões Ar 
Formato de envio 

Autocontrolo Emissões 

Monitorização pontual: 
comunicação até 45 dias seguidos 

contados a partir da data da 
realização da monitorização. O 

conteúdo dos relatórios de 
autocontrolo e a comunicação dos 

resultados das monitorizações 
(incluindo geradores de emergência, 
se aplicável) 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 

(https://apambiente.pt/_zdata/DAR
/Emissoes/MIC/Modelo%20monito

rizacao%20pontual_final.pdf). 

CCDR-N  

50. Mapa Integrado de Registo 
de Resíduos - MIRR 

SILiAmb 
Até 31 de março do ano 
seguinte àquele que se 

reportam os dados. 
APA  

51. Situações de emergência 
(acidentes e incidentes – 
artigo 9.º do DL n.º 
127/2013, de 30 de 
agosto).)  

Formato digital ou 
qualquer via disponível 

que se mostre 
eficiente 

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas, após a 

ocorrência e envio de um 
relatório no prazo máximo de 

15 dias. 

APA, 
EC 

 

52. Situações de 
incumprimento do TUA 

Formato digital ou 
qualquer via disponível 

que se mostre 
eficiente 

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas, após a 

ocorrência e envio de um 
relatório no prazo máximo de 

15 dias. 

APA, 
CCDR-N; 

EC 

 

53. 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  

54. Relatório final de 
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  

55. Relatório de Emissões 
Anual (REA) com respetivo 
Relatório de Verificação 
(RV) 

Formato digital ou através 
da Plataforma SILiAmb 

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

APA  



 

 
 

  

 

 PÁG. 12/13 
 

 

Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade  

56. Relatório dos Níveis de 
Atividade (quando 
aplicável) com respetivo 
Relatório de Verificação 

Formato digital ou através 
da Plataforma SILiAmb 

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

APA  

57. Relatório de Melhoria 
(quando aplicável) 

Formato digital ou através 
da Plataforma SILiAmb 

Até 30 de junho do ano seguinte 
àquele a que reportam os dados 

APA  

58. Devolver licenças de 
emissão  

Através de conta RPLE 
Até 30 de abril do ano seguinte 
àquele a que reportam os dados 

APA  

59. Comunicar alterações não 
significativas ao TEGEE 

Formulário TEGEE (Excel) 
para o e-mail 

cele@apambiente.pt 

Em junho e/ou dezembro, 
consoante a alteração ocorra no 

primeiro e/ou 2º semestre do 
próprio ano. 

APA  

60. Comunicar 
atempadamente à 
entidade competente pelo 
respetivo processo de 
licenciamento da atividade 
quaisquer alterações que 
possam exigir a 
atualização do TEGEE 
(alterações significativas 
nos termos do artigo 15.º 
do Regulamento de 
Execução (EU) 2018/2066 
da Comissão, de 19 de 
dezembro de 2018, 
alterado pelo Regulamento 
de Execução (EU) 
2020/2085 da Comissão, 
de 14 de dezembro, e 
transmissão, a qualquer 
título, da exploração ou da 
propriedade da instalação. 

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb 

Quando ocorre a alteração APA  

61. Abrir e/ou manter 
atualizada a conta no 
Registo Português de 
Licenças de Emissão 
integrado no Registo da 
União (Artigo 14º do 
Regulamento Delegado 
(UE) 2019/1122 da 
Comissão de 12 de março 
de 2019) 

Formato digital através da 
Plataforma do Registo da 

União 
Sempre que assim se imponha APA  
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Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo 1 MTD BREF PP PCIP 

Anexo 2 Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa CELE 

Anexo 3 
Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Águas Subterrâneas (4 

títulos) 
RH 

Anexo 4 Lista de abreviaturas _ 

 



n.º atribuído 

de acordo 

com o BREF 

ou 

documento 

Conclusões 

MTD

MTD 

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade 

ou Descrição da técnica alternativa implementada

Calendarização da 

implementação 

(mês.ano)

MTD 1.
Não está implementado um sistema de gestão ambiental, mas certos pontos
indicados são observados pela empresa (ver alíneas abaixo).

1. a) Sim
Há um acompanhamento próximo por parte da gerência dos regimes ambientais
aplicáveis à instalação.

1. b) Não Não está implementada a certificação ambiental

1. c) Não Não está implementada a certificação ambiental

1. d)

1. d) i. Sim

Estão atribuídas responsabilidades ao nível de recolha e registo de dados /
informação, tratamento dados / informação, assessoria externa no domínio
ambiental. Há um procedimento escrito relativo à "Monitorização e Comunicação de
Emissões de CO2 no Regime CELE".

1. d) ii. Sim

Face às necessidades, são envolvidos os colaboradores e prestada formação /
sensibilização em temas ambientais; por exemplo: a aplicação das e-GAR
contemplou ações de formação, acompanhamento / sensibilização in loco, definição
do modo de proceder dos diferentes intervenientes.

1. d) iii. Sim
Instruções de trabalho e procedimentos comunicados aos colaboradores, e afixados
nos postos de trabalho. Reuniões periódicas de acompanhamento dos descritores
ambientais. Comunicações Ambientais Obrigatórias.

1. d) iv. Sim Ver 1. d) ii.

1. d) v. Sim
Registo e arquivamento das formações/Informações e respetivos conteudos;
Instruções de trabalho e procedimentos documentados.

1. d) vi. Sim
Avaliação da eficácia das formações/ sensibilizações, quantativamente e in situ . 
Indicadores Ambientais (energia - controlo de consumos); Controlo de emissões
para o Ar (monitorizações periódicas).

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Produção de pasta de papel, papel e cartão | Data de adoção: 09/2014 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL

1.1.1 Sistema de Gestão Ambiental

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;

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

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

estrutura e responsabilidade,

formação, sensibilização e competência,

comunicação,

envolvimento dos trabalhadores,

documentação,

controlo eficiente do processo,
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. d) vii. Sim
Plano de Manutenção + Cronograma anual para as diferentes fontes de emissão, e
planos semanais de manutenção preventiva. 

1. d) vii. Sim
Medidas de Autoproteção aprovadas; plano emergência e modo de atuação em
situações emergência.

1. d) ix. Sim
Assegurado serviço de informação relativa à legislação publicada e à verificação da
sua aplicabilidade.

1. e)

1. e) i. Sim

Os regimes de monitorização e autocontrolo estabelecidos no âmbito do
licenciamento são cumpridos. De forma a assegurar o cumprimento dos regimes de
monitorização aplicáveis é realizado periodicamente o planeamento da
monitorização e autocontrolo, podendo envolver a colaboração dos parceiros
comerciais, que contempla: plano de amostragem e recolha da amostra,
armazenagem/ transporte e preservação da amostra, tratamento da amostra/análise
da amostra, processamento de dados, elaboração de relatórios sobre os dados
obtidos.

1. e) ii. Não Não está implementada a certificação ambiental

1. e) iii. Sim
Há uma análise constante da aplicabilidade de legislação (sem formato concreto de
relatório); em certos regimes ambientais, nomeadamente CELE, há verificações
externas com a periodicidade anual.

1. e) iv. Não Não está implementada a certificação ambiental

1. f) Não Não está implementada a certificação ambiental

1. g) Sim Revistas técnicas do sector industrial; contatos com fornecedores; 

1. h) Não aplicável
Até à data, as fases de desativação (da instalação ou parte da instalação) e de
concepção (de novas áreas e/ou processos) não ocorreram.

1. i) Sim Ecoinovação

programas de manutenção,

preparação e resposta a situações de emergência,

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

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

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

ações corretivas e preventivas,

controlo dos registos,

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;

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

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

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;

Aplicação regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

1.1.2 Gestão dos materiais e boa gestão interna
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 2.

2. a) Sim
Parceria com os fornecedores (atuantes no sector do papel) na escolha dos
produtos a utilizar, dosagem e fichas de segurança. 

2. b) Sim A empresa tem inventário de produtos químicos e registos de consumos mensais.

2. c) Sim
Quer pelas especificações de qualidade do produto acabado quer pelos custos
agregados à sua utilização.

2. d) Não aplicável Não são utilizados produtos contendo etoxilatos de nonilfenol. 

2. e) Sim
Os produtos estão em áreas cobertas, maioritariamente no interior de edifícios,
dispõe de bacias de retenção e são dosagem automática.

2. f) Sim

Pelas características associadas à armazenagem de produtos químicos (ver ponto 2
e)) o potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas não é
significativo. A gestão de derrames é suportada por: armazenamento de
quantidades minimas necessárias para 1 mês de produção; existência de Kit para
derrames e instruções de modo de proceder em caso de derrame.

2. g) Sim Bombas doseadoras próximas do ponto de adição e bacias de retenção.

MTD 3. Não aplicável
A atividade é o Fabrico de papel fluting e canelado tendo como matéria prima cartão
e papel para reciclar ("Papel velho"). Não se aplica o branqueadamento do papel. 

MTD 4. Não aplicável
A atividade é o Fabrico de papel fluting e canelado tendo como matéria prima cartão
e papel para reciclar ("Papel velho"). Não se aplica a preparação de madeiras.

MTD 5.

5. a) Sim
Existem contadores de água nas captações subterrâneas, com controlo e registo
periódicos. Com comunicações obrigatórias à APA (ARH-Norte).

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

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

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

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.

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

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

Seleção e controlo cuidadosos dos produtos químicos e aditivos

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

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

1.1.3 Gestão da água e das águas residuais

Para reduzir a produção e a carga de poluentes das águas residuais resultantes da armazenagem e da

preparação das madeiras, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Monitorização e otimização do consumo de água

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.



n.º atribuído 

de acordo 

com o BREF 

ou 

documento 

Conclusões 

MTD

MTD 

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade 

ou Descrição da técnica alternativa implementada

Calendarização da 

implementação 

(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Produção de pasta de papel, papel e cartão | Data de adoção: 09/2014 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5. b) Sim
O circuito de águas do processo industrial é integralmente fechado, não ocorrendo
descargas para o exterior e, por outro lado, tornando efectiva a minimização dos
consumos de água no processo industrial.

5. c) Sim

Gestão optimizada da água atendendo a que a implementação do circuito fechado
teve por base uma estruturação adequada dos circuitos: identificam-se 3 circuitos –
circuito geral (“águas coladas”), circuito de águas filtradas, e circuito águas frescas
– que são utilizados no processo considerando a sua qualidade / teor em fibras.

5. d) Sim É utilizada água do processo menos contaminada: "águas filtradas".

5. e) Sim

A alimentação da água refrigeração é totalmente independente das águas do
processo. Na água de refrigeração, utilizada unicamente em certos pontos
mecânicos dos equipamentos, é alimentada pela água das captações (água fresca
de reposição do nível dos circuitos) que passa a integrar o circuito.

5. f) Sim Ver 5.b) e 5.c)

5. g) Sim

A qualidade da água do processo, fundamental para a qualidade do produto
fabricado, é assegurada pela utilização de produtos específicos de tratamento de
águas, tais como desinfectante (inibidor de microrganismos e cheiros), agultinador
(retenção das fibras).

MTD 6.

6. a) Sim Conforme referido nos pontos abaixo:

6. a) i. Sim
Realizada monitorização dos consumos e da produção, cálculo dos indicadores /
consumos específicos.

6. a) ii. Sim Realização de auditoria energética.

6. a) iii. Sim
Definidos indicadores energéticos (IE) no âmbito da auditoria energética realizada,
com determinação de IE de referência, definição de objetivos, medição da evolução
dos IE ao longo do tempo.

1.1.4 Consumo de energia e eficiência energética

Utilização de um sistema de gestão da energia que inclua todos os seguintes elementos:

Avaliação do consumo total de energia e da produção da instalação

Localização, quantificação e otimização do potencial de recuperação de energia

Monitorização e salvaguarda do perfil ótimo de consumo de energia

Avaliação das opções para a recirculação da água

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

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

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

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

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

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.
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6. b) Não 
A instalação não tem um sistema de incineração dos resíduos da produção de pasta
e papel.

6. c) Não 

Dada a baixa tarifa de venda de letricidade atualmente aplicável, não é viável a
instalação de uma central de cogeração. A instalação dispõe de uma central térmica
(1 gerador vapor principal + 1 gerador de reserva) com capacidade suficiente para
resposta as necessidades de vapor na produção de papel.

6. d) Não aplicável
Não há produção de biomassa e/ou lamas logo não existe necessidade da sua
secagem.

6. e) Não Instalação existente, não possui esta tecnologia.

6. f) Sim A distribuição de vapor e condensados encontra-se totalmente isolada.

6. g) Não aplicável
A configuração física da instalação não permite a instalação desse tipo de
equipamentos.

6. h) Sim
É política da empresa, a aquisição preferencial de equipamentos de alta eficiência
(IE2 ou IE3) sempre que se surja a necessidade de proceder à substituição de
motores existentes, por avaria ou por ineficiência destes.

6. i) Sim  Sistema de bombagem do pulper ("rodilhão")

6. j) Sim A pressão de vapor é ajustada às necessidades dos processos.

MTD 7.

7. I.

7. I. a)

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

Na medida do possível, satisfazer as necessidades de vapor e energia elétrica por processos de produção 
através da cogeração de calor e eletricidade

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.

Ajustamento dos níveis de pressão de vapor às necessidades reais.

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.

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:

Utilização de motores, bombas e agitadores elétricos de alta eficiência

Utilização de inversores de frequência nos ventiladores, compressores e bombas

Utilização de termocompressores

Isolamento adequado das condutas de vapor e condensado

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

1.1.5 Emissões de odores

Sim

Dimensionamento de todo o circuito de águas do processo - desde tanques 
homogeneização, tanques de pasta, tubagens a outros equipamentos tais como 
agitadores, bóias de nível, etc. - em concordância com as necessidades / volume de 
produção de forma a reduzir as zonas estagnadas. Introdução diária de água fresca 
(das captações) em volume equivalente às perdas de água por evaporação na 
etapa final de secagem.
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7. I. b) Sim

Recorre-se à alimentação/doseamento automático e controlada de biocida para
assegurar as necessidades do processo ao nível da desinfeção e controlo de
odores.
Controlo do doseamento dos produtos auxiliares (incluindo o biocida), com visitas
regulares dos fornecedores dos produtos químicos para controlo das condições de
qualidade da água no fabrico; e relatórios periódicos.

7. I. c) Não aplicável
Na máquina de papel existente (forma redonda), na formação da folha, a própria
teia utilizada assegura a boa filtração da água branca permitindo a sua posterior
reutilização na limpeza do feltro de transporte da folha (regadeira de baixa pressão).

7. II. Não aplicável
Não existe tratamento de águas residuais, o circuito é integralmente fechado.
Sempre que aplicável, são utilizados de agitadores dimensionados de acordo com
as carateristicas dos tanques. 

7. II. a) Não aplicável

7. II. b) Não aplicável

7. II. c) Não aplicável

7. II. d) Não aplicável

7. II. e) Não aplicável

7. II. f) Não aplicável

7. II. g) Não aplicável

7. II. h) Não aplicável

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

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

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

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

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

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).

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

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.

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

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

Garantir o funcionamento adequado do sistema de recolha de lamas do clarificador secundário e do 
sistema de bombagem da recirculação de lamas
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MTD 8. Sim

No caso das emissões para o Ar: a temperatura e a pressão (equipamentos de
combustão) são controladas por medidores e por manómetros. Para os restantes
parâmetros da combustão são realzzadas as medições de acordo legislação /
regulamentação aplicável.

MTD 9. Não aplicável
Não existem as fontes de emissão / processos especificados no BREF (MTD 9 -
página 90)

MTD 10. Não aplicável
Não existem emissões para a água, o circuito de águas do processo é
integralmente fechado.

MTD 11. Não aplicável

Os compostos reduzidos de enxofre resultam fundamentalmente das reações de
deslignificação da madeira pelos processos kraft e sulfito - não se aplica este
processo. A atividade é o Fabrico de papel fluting e canelado tendo como matéria
prima cartão e papel para reciclar ("Papel velho").

MTD 12.

12. a) Sim
São segragados os resíduos por tipologia, classificados conforme o código LER, e
encaminhados para destinos autorizados.

12. b) Não aplicável

Não há reutilização interna dos resíduos industriais gerados na instalação. Os
resíduos industriais gerados são segregados nas etapas de origem e por tipologia
de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras, encaminhados para
destino final adequado / autorizado.

12. c) Não 
Os resíduos resultantes das diferentes etapas do processo produtivo e auxiliares,
são segregados e encaminhados diretamente para destino final, não sendo sujeitos
a qualquer tipo de pré-tratamento.

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

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

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

1.1.7 Gestão de resíduos

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.

1.1.6 Monitorização dos principais parâmetros dos processos e das emissões para a água e para a 

atmosfera

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

BREF.

Constitui MTD acompanhar e avaliar regularmente as emissões difusas de compostos reduzidos de 

enxofre totais a partir de fontes relevantes.

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.

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.
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12. d) Sim

Associado ao processo produivo não existem resíduos de processo mas sim
material reincorporado: as aparas do processo de bobinagem e as quebras da
máquina de papel, bem como o papel fabricado não conforme, etc., são
reaproveitados e reintroduzidos no processo. 

12. e) Não 

Internamente, a instalação não dispõe de uma sistema específico de combustão
para a valorização energética de resíduos. Os resíduos do processo são
encaminhados para operador licenciado, para valorização (R12 e/ou R13) e, sempre
que viável, o operador poderá encaminhar para valorização energética.
Na instalação, no processo produção de papel reciclado não são gerados resíduos
de biomassa e outros similares de natureza essencialmente orgânica com poder
calorífico apreciável.

12. f) Sim

Os resíduos do processo são encaminhados para operador licenciado, para
valorização (R12 e/ou R13) e, sempre que viável, o operador poderá encaminhar
para diversas operações de valorização (R1 a R11), isto é, os resíduos destinam-se
a operações de valorização no exterior.
Salvaguardando o facto de serem OGR licenciados e que a utilização no exterior
depende da disponibilidade de terceiros e do cumprimento das regras / legislação
aplicável.

12. g) Não 
Os resíduos resultantes das diferentes etapas do processo produtivo e auxiliares,
são segregados e encaminhados diretamente para destino final, não sendo sujeitos
a qualquer tipo de pré-tratamento.

MTD 13. Não aplicável
Não existem emissões para a água, o circuito de águas do processo é
integralmente fechado.

MTD 14.

14. a)

14. b)

MTD 15. Não aplicável
Não existem emissões para a água, o circuito de águas do processo é
integralmente fechado.

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

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

se seguem.

Tratamento secundário (biológico)

Tratamento primário (fisico-químico)

1.1.8 Emissões para a água

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.

Utilização de materiais no exterior

Pré-tratamento dos resíduos antes da eliminação

Valorização de materiais e reciclagem in loco  de resíduos de processos

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.

Não aplicável
Não existem emissões para a água, o circuito de águas do processo é 
integralmente fechado.
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MTD 16.

16. a)

16. b)

16. c)

MTD 17.

17. a) Não aplicável É cumprido o Regulamento Geral do Ruído (RGR).

17. b) Sim
É cumprido o Regulamento Geral do Ruído (RGR). É realizada a manutenção
preventiva dos equipamentos. Os equipamentos mais ruidosos estão no interior de
edifícios e insonorizados.

17. c) Sim
É realizada a manutenção preventiva dos equipamentos. Os equipamentos mais
ruidosos estão no interior de edifícios e insonorizados. Fecho d eportas e janelas,
particularmente no período nocturno.

17. d) Sim

O compressor principal está instalado num edifício separado, a Central Térmica
está também localizada num edifício próprio, exterior ao pavilhão fabril. No caso da
aspiração, em todo o circuito existente a tubagem está envolta num isolamento de
lã mineral com proteção exterior de chapa de alumínio (insonorização). 

17. e) Sim
Isolamentos em toda a tubagem de aspiração (bobinadora, cortadora, máquina
canelar).

17. f) Sim
Nas tubagens do circuito de água do processo e de pasta, sempre que aplicável,
são utilizadas uniões antivibratórias.

17. g) Sim Há coberturas de pavilhões com Painel Sandwich.

17. h) Não aplicável É cumprido o Regulamento Geral do Ruído (RGR).

17. i) Não aplicável
A atividade é o Fabrico de papel fluting e canelado tendo como matéria prima cartão
e papel para reciclar ("Papel velho"). Não se aplica este tipo de matéria-prima.

Redução do ruído

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

Isolamento das vibrações

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.

Insonorização dos edifícios

Programa de redução do ruído

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

Técnicas operacionais e de gestão em edifícios que contenham equipamentos ruidosos

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.

Conceção e funcionamento adequados da estação de tratamento biológico

Controlo regular da biomassa ativa

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

1.1.9 Emissões de ruído

Para reduzir as emissões de ruído da produção de pasta e papel, constitui MTD utilizar uma 

combinação das técnicas que se seguem.

Confinamento dos equipamentos e unidades ruidosos

Não aplicável
Não existem emissões para a água, o circuito de águas do processo é 
integralmente fechado.
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17. j) Não aplicável
A atividade é o Fabrico de papel fluting e canelado tendo como matéria prima cartão
e papel para reciclar ("Papel velho"). Não se aplica este tipo de matéria-prima.

MTD 18.

18. a) Sim A localização de reservatórios e tubagens é conhecida e documentada.

18. b) A implementar Na data de desativação.
Prévia a uma eventual 
desativação

18. c) A implementar Na data de desativação.
Prévia a uma eventual 
desativação

18. d) A implementar Na data de desativação.
Prévia a uma eventual 
desativação

18. e) A implementar Quando previsto a desativação.
Prévia a uma eventual 
desativação

Não aplicável
O processo de produção de pasta kraft não se aplica: a Fábrica de Papel da Lapa
enquadra-se em "Fábricas de papel de fibras recicladas sem destintagem",
produzindo papel fluting 100% reciclado a partir de papel para reciclar "papel velho".

Não aplicável
O processo de produção de pasta kraft não se aplica: a Fábrica de Papel da Lapa
enquadra-se em "Fábricas de papel de fibras recicladas sem destintagem",
produzindo papel fluting 100% reciclado a partir de papel para reciclar "papel velho".

O processo de produção de pasta kraft não se aplica: a Fábrica de Papel da Lapa
enquadra-se em "Fábricas de papel de fibras recicladas sem destintagem",
produzindo papel fluting 100% reciclado a partir de papel para reciclar "papel velho".

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

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.

1.1.10 Desativação

Para evitar os riscos de poluição aquando do desmantelamento de uma instalação, constitui MTD 

utilizar as técnicas gerais a seguir indicadas.

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

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

1.4 CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PASTA MECÂNICA E QUIMICOMECÂNICA

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

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.

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

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.

Não aplicável
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MTD 42.

42. a) Sim Piso impermeabilizado em betão, circunscrito com rede metálica e rede "tapa sol".

42. b) Não aplicável

Não há escorrência contaminadas; a área de armazenagem externa do "Papel
Velho" está circunscrita com rede metálica e rede "tapa sol", evitando o
arrastamento de fibras e frações de papel para rede de pluviais. Faz parte da rotina,
manter em bom estado de limpeza o piso do estaleiro.

42. c) Sim
Área de armazenamento interior e área de armazenagem externa circunscrita com
rede metálica e rede "tapa sol". É assegurada uma distância entre extremo parque
(rede metálica) e os lotes de cerca de 4 metros.

42. d) Sim

Estabelecidas rotinas de limpeza regular da área de armazenamento externo. Plano
de Limpeza e cronograma anual. A área de armazenagem externa do "Papel Velho"
está circunscrita com rede metálica e rede "tapa sol", evitando o arrastamento de
fibras e frações de papel para rede de pluviais. Faz parte da rotina, manter em bom
estado de limpeza o piso do estaleiro. É assegurada uma distância entre extremo
parque (rede metálica) e os lotes de cerca de 4 metros.

42. e) Sim

Papel a granel (pequenas quantidades) armazenado exclusivamente na área de
armazenamento interior. O "Papel Velho" colocado na área exterior de
armazenagem, encontra-se na forma de fardos, minimizando a libertação de frações
de papel/fibras. Aplicação da técnica First IN First OUT (FIFO) - Rotatividade dos
lotes para manter a boa qualidade do "Papel Velho", evitando a sua degradação por
exposição às condições atmosféricas.

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.)

1.5.2   Águas residuais e emissões para a água

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

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)

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

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.

1.5.   CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSAMENTO DE PAPEL PARA RECICLAGEM

1.5.1   Gestão dos materias

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.
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MTD 43.

43. a) Sim

Gestão optimizada da água e implementação de rede separativa: identificam-se 3
circuitos – circuito geral (“águas coladas”), circuito de águas filtradas, e circuito
águas frescas – que são utilizados no processo considerando a sua qualidade / teor
em fibras.

43. b) Sim
A água crua (água fresca) é apenas introduzida através dos chuveiros da máquina
de papel e nos empanques das bombas de pasta, sendo integrada no circuito de
produção de pasta.

43. c) Não aplicável Não há tratamento biológico.

43. d) Sim

Na máquina de papel existente (forma redonda), na formação da folha, a própria
tela utilizada assegura a boa filtração da água branca permitindo a sua posterior
reutilização na limpeza do feltro de transporte da folha (regadeira de baixa pressão),
com a respetiva minimização do consumo de água crua (água de captação) nesta
regadeira.

MTD 44.

44. a) Sim
Controlo do doseamento dos produtos auxiliares (incluindo o biocida), com visitas
regulares dos fornecedores dos produtos químicos para controlo das condições de
qualidade da água no fabrico; e relatórios periódicos.

44. b) Sim

Vários métodos implementados:
Os produtos auxiliares utilizados, selecionados em estreita colaboração com
fornecedores, estão implementados de forma a minimizar a produção de biofilmes.
Agitação das águas provenientes do processo produtivo, com recurso a agitadores,
promovendo um fluxo turbulento e reduzindo a acumulação de biofilmes, uma maior
oxigenação da água e uma melhor homogenização do biocida adicionado.
Circulação da água entre os diferentes tanques do circuito promovendo uma
movimentação contínua da água a reincorporar no processo.

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

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

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.

Separação das redes de água

Fluxo em contracorrente das águas dos processos e recirculação da água

Reciclagem parcial das águas residuais tratadas, após o tratamento biológico

Clarificação da água branca
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44. c) Não aplicável
Por não ser necessário, não se utilizam técnicas de remoção de carbonato de
cálcio. Sempre que aplicável, o agente alcalino utilizado é a soda cáustica.

MTD 45. Não aplicável Não há descarga de águas residuais, não há descargas para águas receptoras.

MTD 46.

46. a) Não aplicável Os pulpers existente são convencionais de baixa consistência (+/- 7%).

46. b) Sim

Existem crivos de furos e ranhuras adaptados à crivagem grosseira e fina
necessárias às especificações do processo, assegurando a seleção dos
crivos/cestos pelo fabricante, para optimização da consumo especifíco de energia e
máxima rentabilidade.

46. c) Sim

É feita uma inspeção visual com respetiva remoção de impurezas (arames,
plásticos de grandes dimensões e outros contaminantes) antes da alimentação ao
pulper. Além disso, são realizadas limpezas frequentes ao pulper a fim de evitar o
processamento das fibras / contaminantes com utilização intensiva de energia.

MTD 47.

47. a) Sim
Os tanques existentes têm dimensões adequadas para fazer face às flutuações do
processo, inclusive durante as operações de arranque e paragem.

1.5.3.   Consumo de energia e eficiência energética

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 VEA às MTD no BREF.

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

1.6.1.   Águas residuais e emissões para a água

Para reduzir a produção de águas residuais, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que 

se seguem.

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.

a) Otimização do dimensionamento e da construção dos tanques e tinões

Alta consistência da desintegração do papel para reciclar, para separação das fibras

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

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

Remoção do cálcio da água dos processos por precipitação controlada de carbonato de cálcio
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

47. b) Não aplicável

A água branca da máquina de papel não necessita de tratamento uma vez que, tal
como anteriormente referido, é filtrada na máquina de papel existente (forma
redonda), na formação da folha, a própria teia utilizada assegura a boa filtração da
água branca permitindo a sua posterior reutilização na limpeza do feltro de
transporte da folha (regadeira de baixa pressão).

47. c) Sim
A recirculação é realizada, o circuito é fechado, e em concordância com o circuito
de água estabelecido (ver MTD 43 a) e 5 c).

47. d) Sim
O chuveiro de limpeza e lubrificação do feltro é feito com recurso a "águas filtradas"
e os chuveiros de alta pressão são alimentados com água fresca com máxima
pressão e menor caudal possível (orifício dos bicos do chuveiro).

MTD 48.

48. a) Sim

No planeamento da produção realizado na semalmente, em concordância com
pedidos clientes, agrupando os lotes a fabricar de acordo com larguras e
gramagens, optimzando assim a rentabilidade da máquina e custos de produção,
diminuição número de paragens.

48. b) Não aplicável
É fabricado exclusivamente uma qualidade de papel, papel fluting , com diferentes
gramagens pelo que não há alterações processuais com implicações no circuito de
água.

48. c) Não aplicável Não há estação de tratamento de águas.

48. d) Não aplicável
É fabricado exclusivamente uma qualidade de papel, papel fluting , com diferentes
gramagens pelo que não há alterações processuais com implicações no circuito de
água.

48. e) Não aplicável
Não são fabricados os papéis referidos (com propriedades antigoridura ou
hidrófobas).

48. f) Sim
Não obstante a utilização deste tipo de produtos (resina Maprisene VHP), o
fornecedor apresenta uma declaração de cumprimento da concentração de
substância ativa. 

Para reduzir o consumo de água crua e as emissões de água das fábricas de papéis especiais, 

constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

d) Ajuste do sistema de aparas e das capacidades dos tinões

e) Minimização da descarga de aditivos químicos (p. ex., agentes antigordura e agentes hidrófobos) que 
contenham compostos perfluorados ou polifluorados ou da sua formação

f) Utilizar produtos com baixo teor de AOX (p. ex., em substituição dos agentes de resistência à humidade 
à base de resinas de epicloridrina)

b) Recuperação de fibras e de cargas; tratamento da água branca

c) Recirculação da água

d) Otimização dos chuveiros da máquina de papel

a) Melhoria do planeamento do processo de produção de papel

b) Gestão dos circuitos de água, para adaptação às alterações

c) Preparação da estação de tratamento de águas residuais para enfrentar alterações
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MTD 49. Não existe estação de tratamento biológico.

49. a)

49. b)

MTD 50. Sim
Aplicam-se as técnicas 47 e 48 (ver atrás); as MTD 13, 14, 15 e 49 não são
aplicáveis.

MTD 51. Não aplicável Não há emissão de COV.

MTD 52.

52. a) Não aplicável

A água branca da máquina de papel não necessita de tratamento uma vez que, tal
como anteriormente referido, é filtrada na máquina de papel existente (forma
redonda), na formação da folha, a própria teia utilizada assegura a boa filtração da
água branca permitindo a sua posterior reutilização na limpeza do feltro de
transporte da folha (regadeira de baixa pressão).

52. b) Sim Ver ponto 12 d).

52. c) Não aplicável Não se aplicam pigmentos de revestimento.

52. d) Não aplicável Não existe tratamento primário de águas residuais.

MTD 53.

Para reduzir as emissões de pigmentos de revestimento e aglutinantes que possam perturbar a 

estação de tratamento biológico das águas residuais, constitui MTD utilizar a técnica «(a)» que 

seguidamente se descreve, ou, se tal não for tecnicamente viável, a técnica «(b)».

1.6.4.   Consumo de energia e eficiência energética

A fim de reduzir o consumo de energia térmica e elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das 

técnicas que se seguem.

1.6.3.   Produção de resíduos

A fim de minimizar a quantidade de resíduos sólidos a eliminar, constitui MTD evitar a produção de 

resíduos e executar as operações de reciclagem por recurso a uma combinação das técnicas a seguir 

indicadas (ver MTD geral 12).

1.6.2.   Emissões para a atmosfera

Para reduzir as emissões de COV dos dispositivos de revestimento off line  ou em linha, constitui 

MTD escolher as composições de revestimentos que reduzem as emissões de COV.

d) Reutilização das lamas fibrosas provenientes do tratamento primário das águas residuais

Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento

Pré-tratamento dos efluentes que contenham pigmentos de revestimento

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 47, MTD 48 e MTD 49. (Consultar VEA às MTD no BREF)

a) Recuperação de fibras e de cargas; tratamento da água branca

b) Sistema de recirculação das aparas

c) Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento

Não aplicável
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53. a) Sim

Aplicam-se as seguintes técnicas, avaliadas em conjunto com o fornecedor dos
equipamentos em causa: otimização do desenho de rotor, utilização de crivios com
malha mais aberta que permite com mesmo consumo de energia, maior passagem
de fibra.

53. b) Não aplicável

Na instalação, existe uma refinação de pasta muto ligeira, com recurso a 1 refinador
apenas utilizado na produção de certos tipos de pápeis. Pelo regime de
funcionamento (descontínuo) e pela baixa temperatura gerada, não se aplica a
recuperação de calor.

53. c) Não aplicável A prensa existente é nip estreito e não nip largo.

53. d) Sim
Aplicam-se as seguintes técnicas: recuperação do vapor condensado (reaquecido
no economizador instalada no gerador de vapor).

53. e) Não aplicável
A produção de vapor a partir da Central Térmica é suficiente e está ajustada às
necessidades.

53. f) Não aplicável
Não é necessário / aplicável a refinação fina para o tipo de pasta reciclada. Na
instalação, existe uma refinação de pasta muto ligeira, com recurso a 1 refinador
apenas utilizado na produção de certos tipos de pápeis.

53. g) Não aplicável
Considerando processo produtivo e a alimentação em contínuo da pasta, não há
operação em vazio.

53. h) Sim Existe controlo de velocidade nas bombas de grande consumo de EE.

53. i) Não aplicável
Pela dimensão da empresa, tipo de processo o refinador existente (de discos) só
funciona na produção de certos tipos de papéis.

53. j) Não aplicável
Não há excesso de vapor; a produção de vapor a partir da Central Térmica é
suficiente e está ajustada às necessidades.

53. k) Sim
Aplicável sempre que o processo o permite, nomeadamente quando há baixas
necessidades de aspiração.

Otimização do modo de funcionamento de refinadores existentes (p. ex., redução dos requisitos de carga 
em vazio)

Conceção otimizada da bombagem, controlo da velocidade das bombas, unidades sem engrenagens

Tecnologias de refinação de vanguarda

Aquecimento com vapor da caixa da banda contínua, para melhorar as propriedades de 
drenagem/capacidade de desidratação

Sistema de vácuo otimizado (p. ex., utilização de turboventiladores em vez de bombas de anel de água)

Técnicas de crivagem economizadoras de energia (otimização do desenho de rotor, dos crivos e do 
funcionamento destes)

Boas práticas de refinação, com recuperação de calor dos refinadores

Desidratação otimizada na fase de prensagem do processamento na máquina de papel/prensa de nip  largo

Recuperação do vapor condensado e utilização de sistemas eficientes de recuperação de calor do ar de 
exaustão

Redução da utilização direta de vapor através de uma integração cuidadosa dos processos, 
nomeadamente por recurso à análise Pinch

Refinadores de alta eficiência
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53. l) Sim
A gestão dos sistemas de energia é apoiado por técnicos especializados: TRIE, TR-
SGCIE, empresas subcontratadas e especializada no fornecimento e exploração de
caldeiras. 

53. m) Não Não aplicável às dimensões e necessidades energáticas da instalação

53. n) Sim
Sempre que um motor existente atinge o fim de vida é substituído por um motor de
alta eficiência (IE3 e IE2)

53. o) Não Não adequado ao circuito de água do processo existente

53. p) Não aplicável Não é realizada secagem de lamas / biomassa; não há produção de lamas

53. q) Não Não são utilizados ventiladores axiais

53. r) Não aplicável Não existem sistema gaiuta Yankee

53. s) Não aplicável Não são utilizados sistemas de infravermelhos

Otimização da recuperação de calor, do sistema de ar e do isolamento

Utilização de motores de alta eficiência (EFF1)

Recuperação do calor do ar de exaustão quente por infravermelhos

Pré-aquecimento da água do chuveiro com um permutador de calor

Utilização do calor residual para secagem das lamas ou o aproveitamento da biomassa desidratada

Recuperação de calor dos ventiladores axiais (caso sejam utilizados) para o fornecimento de ar à câmara 
de secagem

Recuperação de calor dos gases de escape da gaiuta Yankee por recurso a uma torre biológica

Otimização da geração e manutenção do sistema de distribuição









Processo n.º: 450.10.02.02.024555.2020.RH3

Utilização n.º: A021601.2020.RH3

Início: 2020/11/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00032453

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500107238

Nome/Denominação Social* Fábrica de Papel da Lapa, Lda

Idioma Português

Morada* Rua Comendador Sá Couto, n.º 902

Localidade* SÃO PAIO DE OLEIROS

Código Postal 4535-439

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 227642186

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC2 "Poço Canelado"

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Fábrica de Papel da Lapa_ARM

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / São Paio de Oleiros

Longitude -8.603166

Latitude 40.979466

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
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Outro

1/4 -
A021601.2020.RH3



Profundidade (m) 18.0

Diâmetro máximo (mm) 1400.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Volume máximo anual (m3) 5165.0

Mês de maior consumo outubro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1021

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de Papel e de Cartão Canelado

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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

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

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

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

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

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

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
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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 Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

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

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1021 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.024557.2020.RH3

Utilização n.º: A021605.2020.RH3

Início: 2020/11/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00032453

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500107238

Nome/Denominação Social* Fábrica de Papel da Lapa, Lda

Idioma Português

Morada* Rua Comendador Sá Couto, n.º 902

Localidade* SÃO PAIO DE OLEIROS

Código Postal 4535-439

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 227642186

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC4 "Poço Ribeira"

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Fábrica de Papel da Lapa_ribeira

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / São Paio de Oleiros

Longitude -8.603351

Latitude 40.978728

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

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Outro

1/4 -
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Profundidade (m) 8.0

Diâmetro máximo (mm) 2000.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Volume máximo anual (m3) 2490.0

Mês de maior consumo setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

555

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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

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

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

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

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

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

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
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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 Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

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

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 555 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.024548.2020.RH3

Utilização n.º: A021606.2020.RH3

Início: 2020/11/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00032453

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500107238

Nome/Denominação Social* Fábrica de Papel da Lapa, Lda

Idioma Português

Morada* Rua Comendador Sá Couto, n.º 902

Localidade* SÃO PAIO DE OLEIROS

Código Postal 4535-439

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 227642186

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC1 "Poço Grande"

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Fábrica de Papel da Lapa

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / São Paio de Oleiros

Longitude -8.604581

Latitude 40.979566

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
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Outro
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Profundidade (m) 10.0

Diâmetro máximo (mm) 6000.0

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) 13570.0

Mês de maior consumo junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1564

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de Papel e de Cartão Canelado

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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

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

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

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

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

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

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
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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 Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

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

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1564 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.024556.2020.RH3

Utilização n.º: A021609.2020.RH3

Início: 2020/11/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00032453

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500107238

Nome/Denominação Social* Fábrica de Papel da Lapa, Lda

Idioma Português

Morada* Rua Comendador Sá Couto, n.º 902

Localidade* SÃO PAIO DE OLEIROS

Código Postal 4535-439

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 227642186

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC3 "Poço Armazem"

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Fábrica de Papel da Lapa

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / São Paio de Oleiros

Longitude -8.603362

Latitude 40.979343

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

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Outro
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Profundidade (m) 10.0

Diâmetro máximo (mm) 2000.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Volume máximo anual (m3) 8180.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1200

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de Papel e de Cartão Canelado

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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

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

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

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

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

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

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
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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 Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

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

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1200 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Lista de Abreviaturas 

APA, I.P. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

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

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

CELE Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

EC Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica 

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 

VLE Valor Limite de Emissão 

 


