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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.
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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

AIA
X X

Anexo II, n.º 8, 

a) 
2014-10-02 n.a. --- Sim 

Deferido 
condicionado

CCDR Centro

CELE X X Anexo II 2018-01-03 n.a. --- Sim
Deferido 

condicionado
APA/DCLIMA

RH X X

Rejeição de 
águas residuais 

industriais – 
EH1

(1) (1) --- Sim
Deferido 

condicionado
APA/ARHTO

RH X X

Rejeição de 
águas pluviais 

contaminadas – 
PD1

(2) (2) --- Sim
Deferido 

condicionado
APA/ARHTO

RH X X

Rejeição de 
águas pluviais 

contaminadas – 
PD2

(2) (2) --- Sim
Deferido 

condicionado
APA/ARHTO

PCIP X X

Categoria 6.1b) 
– Capacidade 

Instalada: 

80 300 t/ano

(220 t/dia)

2018-06-072025-08-14 --- Sim 
Deferido 

condicionado
APA/DGLA

(1) O(s) TURH de rejeição de águas residuais industriais que for(em) emitido(s) em substituição do presente TURH (Anexo 2), durante a validade 
da Decisão PCIP (LA), passa(m) a integrar este TUA.

(2) O(s)TURH de rejeição de  águas pluviais contaminadas que for(em) emitido(s) em substituição do(s) presente(s) TURH (Anexo 2), durante a 
validade da Decisão PCIP (LA), passa(m) a integrar este TUA.

OALIZAÇÃO

Confrontações

 Norte Caminho de ferro

 Sul Caminho público

 Este Terreno particular e municipal

 Oeste Caminho público

Área do estabelecimento

 Área impermeabilizada (m2) 25974,00
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 Área coberta (m2) 74827,00

 Área total (m2) 175730,00

Localização

 Localização Zona Industrial de Vila Velha de Ródão

CONDIÇÕES PRÉVIAS AO LICENCIAMENTO

EXPLORAÇÃO

Medidas/Condições gerais a cumprir

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

1. Dar cumprimento à Declaração de Impacte Ambiental, 
constante no Anexo 1.

Em todas as 
situações

--- AIA

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações 
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

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

Período de 
Exploração

RAA PCIP
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Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

8. Registar o número e a natureza de queixas e/ou reclamações 
recebidas.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

Medidas/Condições específicas a cumprir

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

9. Ponto de situação do grau de implementação das MTD 
previstas no BREF Setorial (vide Anexo - MTD BREF PP) e 
documentos transversais aplicáveis (BREF ICS/BREF EFS/ 
BREF ENE/REF ROM) e/ou das medidas técnicas equivalentes; 
apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas (Anexo 4). 

Período de 
Exploração

RAA
AIA 

e
PCIP

10.Reavaliação de necessidade de apresentação do Relatório de 
Base no caso de existirem novas substâncias na instalação 
(matérias-primas, subsidiárias, combustíveis e/ou outras) cuja 
utilização e/ou manuseamento, envolva e/ou provoque a 
libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo em conta 
a possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas 
no local da instalação.

Período de 
Exploração

Documento de 
reavaliação do 

Relatório de Base
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

Resíduos 

11. A operação de tratamento (valorização) de 
resíduos no processo produtivo, deve dar 
cumprimento ao estabelecido no título de 
exploração emitido no âmbito do Sistema da 
Industria Responsável (SIR), nos termos do 
disposto no art.º 42º do Decreto-Lei n.º 
178/2006, na sua atual redação, constituindo 
condição suficiente para o exercício da atividade 
industrial.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

Resíduos

12. Identificação dos resíduos valorizados (segundo 
designação comum e código LER), sua 
quantificação, origem e destino, incluindo 
informação sobre a(s) operação(ões) a que os 
mesmos são sujeitos, devendo esse registo estar 
disponível para inspeção das autoridades 
competentes, em qualquer altura.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

 Todas

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

12.2 Volumes de produção mensais e anuais 

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

efetivados (pasta de papel), devendo os 
valores ser expressos em toneladas.

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

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

13. Quantificar a produção diária/anual.
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
Sistema de 

despoeiramento 1
--- --- Wet Scrubber 98,00

Partículas 
totais em 
suspensão 

(PTS)

PCIP

FF2
Sistema de 

secagem da MP1
6,5 Gás Natural --- --- --- PCIP

FF3 Caldeira 1 8,0 Gás Natural --- --- --- PCIP

FF4
Sistema de 

despoeiramento 2
--- --- Wet Scrubber 98,00

Partículas 
totais em 
suspensão 

(PTS)

PCIP

FF5
Sistema de 

secagem da MP2
4,7 Gás Natural --- --- --- PCIP

FF6 Caldeira 2 6,21 Gás Natural --- --- --- PCIP

Monitorização das fontes de emissão pontual
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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 
e 

FF4 

Partículas totais 
em suspensão 

(PTS)
150 mg/m3 Uma vez de 3 

em 3 anos

Sem teor de 
O2 de 

referência

Normas ISO, 
as normas 

nacionais, ou 
internacionais

Quadro n.º 1 da 
parte A do Anexo 

da Portaria n.º 
675/2009, de 23 

de junho.

PCIP

FF2 
e

FF5

Óxidos de 
Azoto 

(NOx/NO2)
500 mg/m3 2 x / ano 18%

Normas ISO, 
as normas 

nacionais, ou 
internacionais

Quadro n.º 1 da 
parte A do Anexo 

da Portaria n.º 
675/2009, de 23 

de junho.

PCIP

FF2 
e

FF5

Compostos 
Orgânicos 

Voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total

200 mg/m3 2 x / ano 18%

Normas ISO, 
as normas 

nacionais, ou 
internacionais

Quadro n.º 1 da 
parte A do Anexo 

da Portaria n.º 
675/2009, de 23 

de junho.

PCIP

FF3 
e

FF6

Óxidos de 
Azoto 

(NOx/NO2)
300 mg/m3 2 x / ano 3%

Normas ISO, 
as normas 

nacionais, ou 
internacionais

Aplicação 
setorial.

PCIP

FF3 
e

FF6

Compostos 
Orgânicos 

Voláteis (COV), 
expressos em 
carbono total

200 mg/m3 2 x / ano 3%

Normas ISO, 
as normas 

nacionais, ou 
internacionais

Aplicação 
setorial.

PCIP

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

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

Período de 
Exploração

RAA PCIP

15. Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada 
fonte de emissão de poluentes para a atmosfera.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

16. Apresentar: 

i. Síntese das emissões para a atmosfera - para cada parâmetro 
monitorizado, indicar:

a) Valores de concentração medidos (mg/Nm3), em média 
mensal.

b) Valores de concentração convertidos para o oxigénio de 
referência (mg/Nm3), em média mensal.

c) Caudais mássicos (kg/h), em média mensal.

d) Carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo).

e) Emissões específicas expressas em massa por unidade 
de produção (kg de poluente/tonelada de papel).

f) Velocidade de escoamento de saída dos gases, em 
média mensal.

Período de 
Exploração

RAA PCIP



DATA  25-06-2018

PÁG. 7/12

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

ii. Metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados.

iii. Carga poluente dos demais poluentes PRTR (não medidos) 
emitidos pela instalação (expressa em massa/unidade de tempo).

iv. Cópia das fichas técnicas atualizadas da realização das 
operações de verificação/calibração com a indicação dos 
procedimentos utilizados para assegurar a rastreabilidade e 
exatidão dos resultados das medições. 

17. Para as fontes pontuais com frequência de monitorização de 2x por 
ano, devem efetuar 2 medições em cada ano civil, com intervalo 
mínimo de 2 meses entre medições (vide quadro monitorização).

Período de 
Exploração

RAA PCIP

18. Para as fontes pontuais FF1 e FF4, a ultrapassagem dos limiares 
mássicos mínimos para qualquer um dos parâmetros monitorizados, 
conduzirá à necessidade do operador passar a efetuar 
monitorização desses parâmetros duas vezes em cada ano civil, com 
intervalo mínimo de dois meses entre as medições. Essa alteração 
deverá ser comunicada à APA.

Período de 
Exploração

RAA:

Indicação 
expressa da 
alteração de 

frequência de 
monitorização

PCIP

19. Para as fontes pontuais FF2, FF5 e FF3 e FF6, a frequência de 
monitorização poderá passar para uma medição de 3 em 3 anos, 
desde que, após uma campanha de monitorização (2 
caracterizações consecutivas) se verifique o cumprimento dos 
VLE/VEA e o caudal mássico de emissão seja inferior ao limiar 
mássico mínimo.

Período de 
Exploração

RAA:

Indicação 
expressa da 
alteração de 

frequência de 
monitorização

PCIP

Energia

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

20. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de 
energia utilizada evidenciando, quando possível, os 
equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo 
geradores de emergência se aplicável).

Período de 
Exploração

RAA PCIP

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

Período de 
Exploração

RAA PCIP

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos sistemas arrefecimento 
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Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

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

Período de 
Exploração

RAA PCIP

23. Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a 
prevenção e controlo da legionella nos sistemas de água, nos 
termos do estabelecido nos documentos técnicos aplicáveis e nos 
termos do estabelecido pela entidade competente nesta matéria.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

24. Manter em arquivo e disponibilizar, sempre que solicitado pelas 
autoridades competentes, os resultados das intervenções e 
análises efetuadas de acordo com os procedimentos previstos nos 
documentos acima indicados.

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

25. Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual de 
água discriminando, quando possível, por utilizações (processo 
industrial, lavagens e consumo doméstico)

Período de 
Exploração

RAA PCIP

26. Origem – captação da CELTEJO: registar o consumo 
mensal/anual de água por captação e discriminando, quando 
possível, por utilizações (processo industrial, lavagens, rega)

Período de 
Exploração

RAA PCIP

27. Origem – captação da CELTEJO: registar o consumo específico 
de água utilizada no processo industrial por produto acabado 
(expresso em m3 de água consumida/tonelada de papel 
produzido), explicitando a forma de determinação dos valores 
apresentados.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

28. Origem – captação da CELTEJO: Avaliar medidas tomadas e 
resultados alcançados para otimizar os consumos de água

Período de 
Exploração

RAA PCIP

Rejeição de águas residuais

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

29. Registar o número de horas mensal/anual correspondente à 
descarga de águas residuais industriais.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

30. Registar os volumes mensais/anuais de efluente descarregado e 
das leituras do respetivo medidor de caudal.

Período de 
Exploração

RAA PCIP
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Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

31. Registar os valores de concentração medidos (mg/l) e a respetiva 
carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo – kg/ano) 
para os parâmetros incluídos na autorização de rejeição de águas 
residuais industriais respetiva (expressos em valores médios 
diários, mensais e anuais, nas unidades dos VLE). Deverá existir 
indicação do VLE, do máximo valor médio diário atingido por mês, 
assim como do número de dias por mês em que o valor limite 
diário foi ultrapassado.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

32. Registar as emissões específicas de águas residuais industriais 
descarregadas mensal/anual expressas em m3 de 
efluente/tonelada de papel produzido e em kg de 
poluente/tonelada de papel produzido, incluindo a metodologia 
seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Período de 
Exploração

RAA PCIP

33. Promover a adaptação do sistema de tratamento de efluentes 
industriais, de modo a incluir uma etapa de tratamento ou outra 
medida equivalente para a remoção de fósforo e azoto (ver MTD 
15) que permita dar cumprimento às condições estabelecidas para 
os parâmetros "Fósforo total" e “Azoto total” tal como previsto na 
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas 
Residuais n.º L007190.2018.RH5A, de 11/05/2018 (Anexo 2). 

Até 30 de junho 
de 2019

Autocontrolo 
e

RAA 

PCIP
e

RH

34. Dar cumprimento às decisões de Recursos Hídricos (Anexo 2) ou 
outras que venham a ser emitidas para a instalação durante a 
validade deste TUA.

Período de 
Exploração

RAA
PCIP

e
RH

Resíduos

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

35. 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 PCIP

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

Período de 
Exploração

RAA PCIP

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

Período de 
Exploração

RAA PCIP

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

Período de 
Exploração

RAA PCIP

Ruído

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

39. 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) caraterização(ões) de 
ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de 
incomodidade e de exposição máxima.

Período de 
Exploração

RAA PCIP

40. 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 PCIP

CELE

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/Condição a cumprir
Prazo de 

implementação
Demonstração do 

cumprimento
Regime

41. Dar cumprimento à decisão relativa ao Título de Emissão de 
Gases com Efeito de Estufa (Anexo 3).

Período de 
Exploração

CELE

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

13. 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

14. 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
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OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração

Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade Regime

15. Relatório Ambiental 
Anual (RAA)

Formato digital até 10 Mb ou 
através de Plataforma online de 
transferência de ficheiros para o 

endereço de email:

ippc@apambiente.pt 

até 30 de abril de 
cada ano.

APA PCIP

16. Plano de Desativação 
total ou parcial 

Formato digital ou através de 
Plataforma online de 

transferência de ficheiros para o 
endereço de email:

ippc@apambiente.pt 

Aquando da 
previsão da cessação 

definitiva total ou 
parcial das 
atividades

APA, 
CCDR 
Centro

AIA 
e

PCIP

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

Formato digital ou através de 
Plataforma online de 

transferência de ficheiros para o 
endereço de email:

ippc@apambiente.pt

Aquando da 
conclusão da 

desativação de 
acordo com o plano 

aprovado 

APA, 
CCDR 
Centro

AIA 
e

PCIP

18. Relatório de base 
(reavaliação)

Formato digital ou através de 
Plataforma online de 

transferência de ficheiros para o 
endereço de email:

ippc@apambiente.pt

Sempre que 
aplicável 

APA PCIP

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

Formulário Único (PRTR) Em data a definir APA PCIP

20. Monitorizações pontuais Autocontrolo Emissões

Até o máximo de 60 
dias seguidos 

contados a partir da 
data de realização da 

monitorização.

CCDR 
Centro

PCIP

21. Mapa Integrado de 
Registo de Resíduos - 
MIRR

SILiAmb

Até 31 de março do 
ano seguinte àquele 
que se reportam os 

dados

APA Todos

22. Comunicação de 
Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) 
ou incumprimento de 
condições 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, 
IGAMAOT, 
EC, CCDR 

Centro

PCIP

mailto:ippc@apambiente.pt
mailto:ippc@apambiente.pt
mailto:ippc@apambiente.pt
mailto:ippc@apambiente.pt
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Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade Regime

23. Gases fluorados com 
efeito de estufa (decorrer 
do ano civil anterior e 
que se destina a quem 
seja detentor de 
equipamentos fixos de 
refrigeração, 
equipamentos fixos de ar 
condicionado, sistemas 
de proteção contra 
incêndio, unidades de 
refrigeração de camiões e 
reboques refrigerados e 
comutadores elétricos, 
que contenham gases 
fluorados (sendo opcional 
para os detentores de 
equipamentos de ar 
condicionado instalados 
em veículos a motor 
(oficinas)).

Formulário de gases fluorados 
(de acordo com as obrigações 
decorrentes da aplicação do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
56/2011, conjugado com o 

disposto no artigo 6.º do 
Regulamento (UE) n.º 

517/2014).

Antecedência 
mínima de 10 dias 

APA

ANEXOS

Anexos

Anexo Descrição Regime

Anexo 1 Declaração de Impacte Ambiental AIA

TURH – EH1 - "Navigator Tissue Ródão" RH

TURH – PD1 - "Navigator Tissue Ródão" RHAnexo 2

TURH – PD2- " Navigator Tissue Ródão" RH

Anexo 3 
Título de Emissão de Gases de Efeito Estufa CELE

Anexo 4 MTD BREF PP 2015 – Navigator Tissue Ródão PCIP

Anexo 5
Especificações sobre o conteúdo dos relatórios de autocontrolo - monitorização 

pontual
PCIP

Anexo 6 Lista de abreviaturas PCIP





















































Processo n.º: 450.10.04.01.010076.2017.RH5A

Utilização n.º: L008738.2018.RH5A

Início: 2018/06/08

Validade: 2023/06/07

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA01334903

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 509074715

Nome/Denominação Social* NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A.

Idioma Português

Morada* ESTRADA NACIONAL 241

Localidade* Vila Velha de Ródão

Código Postal 6030-245

Concelho* Vila Velha de Ródão

Telefones 272549020

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Separadores Hidrocarbonetos 4 e 5 - PD1

Nível de tratamento implementado Primário

Tipo de tratamento Separadores de hidrocarbonetos com desarenação prévia nº4 e nº5

Caudal Máximo descarga 1.70 m3/mês

Nut III – Concelho – Freguesia Beira Interior Sul / Vila Velha de Ródão / Vila Velha de Ródão

Longitude -7.674120

Latitude 39.674960

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Pluviais contaminadas

Características do Afluente Bruto

Volume médio mensal 1.6666666666666667 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição Estabelecimento industrial de fabrico de papel e de artigos de papel - PD1

Meio Recetor Ribeira/ribeiro

Margem Margem direita

Denominação do meio recetor Afluente da ribeira do Açafal
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Sistema de Descarga Coletor com obra de proteção (boca de lobo)

Nut III – Concelho – Freguesia Beira Interior Sul / Vila Velha de Ródão / Vila Velha de Ródão

Longitude -7.67412

Latitude 39.67496

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.

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

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

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

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

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve 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, na sua redação atual.

7ª 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.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.

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

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

11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

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

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

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

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

16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.

17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.

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

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.
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Condições Específicas

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

2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.

4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.

5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

7ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.

8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.

9ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

10ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

11ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

12ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.

13ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal
máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.

14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de _____1500,00 €____ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e
nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o
pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e
tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no
sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações
dos recursos hídricos > Formulários).

2ª O sistema de tratamento (separadores de hidrocarbonetos 4 e 5) destina-se à depuração das águas pluviais potencialmente
contaminadas das, provenientes das instalações fabris.

3ª O titular deverá proceder a uma adequada manutenção dos separadores de hidrocarbonetos, devendo manter um registo das
operações de manutenção efetuadas e proceder ao envio anual dos comprovativos das recolhas de lamas oleosas dos separadores
de hidrocarbonetos;

4ª Face aos resultados obtidos na sequência do programa de monitorização a realizar e em função da sua avaliação, poderá ser,
quando necessária, aumentada a frequência das revisões dos equipamentos e da aferição da eficiência do sistema de separação de
hidrocarbonetos ou aumentar a capacidade.

Anexos
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Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

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

Parâmetro VLE Legislação aplicável

pH (Escala de Sörensen) 6,0 a 9,0 (a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 (a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 (a)

Óleos Minerais (mg/L) 15 (a)

Legislação

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

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Os parâmetros, CBO, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo
da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).

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

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Caixa de visita à saída da unidade industrial - amostrador pontual 

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

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

Trimestral Pontual

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Trimestral Pontual

Saída Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Trimestral Pontual

Saída Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

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

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

Trimestral Pontual

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

Trimestral Pontual

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

Trimestral Pontual

Saída Caudal (m3/mês) - Trimestral Pontual

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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Processo n.º: 450.10.04.01.010338.2018.RH5A

Utilização n.º: L008737.2018.RH5A

Início: 2018/06/08

Validade: 2023/06/07

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA01334903

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 509074715

Nome/Denominação Social* NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A.

Idioma Português

Morada* ESTRADA NACIONAL 241

Localidade* Vila Velha de Ródão

Código Postal 6030-245

Concelho* Vila Velha de Ródão

Telefones 272549020

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Separadores Hidrocarbonetos 1, 2 e 3 - PD2

Nível de tratamento implementado Primário

Tipo de tratamento Separadores de hidrocarbonetos com desarenação prévia, n.º 1, n.º 2 e n.º 3

Caudal Máximo descarga 1.00 m3/mês

Nut III – Concelho – Freguesia Beira Interior Sul / Vila Velha de Ródão / Vila Velha de Ródão

Longitude -7.675939

Latitude 39.673279

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Outras

Características do Afluente Bruto

Volume médio mensal 1.7 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição Separadores Hidrocarbonetos 1, 2 e 3 - PD2

Meio Recetor Ribeira/ribeiro

Margem Margem direita

Denominação do meio recetor linha de água sem nome definido afluente da ribeira do Açafal
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Sistema de Descarga Vala

Nut III – Concelho – Freguesia Beira Interior Sul / Vila Velha de Ródão / Vila Velha de Ródão

Longitude -7.67372

Latitude 39.67201

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.

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

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

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

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

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve 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, na sua redação atual.

7ª 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.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.

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

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

11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

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

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

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

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

16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.

17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.

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

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.
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Condições Específicas

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

2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.

4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.

5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

7ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.

8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.

9ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

10ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

11ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

12ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.

13ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal
máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.

14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de _____1500,00 €___ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e
nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o
pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e
tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no
sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações
dos recursos hídricos > Formulários).

2ª O sistema de tratamento (separadores de hidrocarbonetos 1, 2, e 3) destina-se à depuração das águas pluviais potencialmente
contaminadas, provenientes das instalações fabris.

3ª O titular deverá proceder a uma adequada manutenção dos separadores de hidrocarbonetos, devendo manter um registo das
operações de manutenção efetuadas e proceder ao envio anual dos comprovativos das recolhas de lamas oleosas dos separadores
de hidrocarbonetos;

4ª Face aos resultados obtidos na sequência do programa de monitorização a realizar e em função da sua avaliação, poderá ser,
quando necessária, aumentada a frequência das revisões dos equipamentos e da aferição da eficiência do sistema de separação de
hidrocarbonetos ou aumentar a capacidade.

Anexos
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Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

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

Parâmetro VLE Legislação aplicável

pH (Escala de Sörensen) 6,0 a 9,0 (a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 (a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 (a)

Óleos Minerais (mg/L) 15 (a)

Legislação

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

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Os parâmetros, CBO, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo
da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).

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

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Caixa de visita à saída da unidade industrial - amostrador pontual 

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

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

Trimestral Pontual

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Trimestral Pontual

Saída Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Trimestral Pontual

Saída Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

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

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

Trimestral Pontual

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

Trimestral Pontual

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

Trimestral Pontual

Saída Caudal (m3/mês) - Mensal Pontual

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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Melhores Técnicas Disponíveis do BREF PP 2015 

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

 

MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

 

Conclusões MTD Gerais para a Indústria da Pasta e do Papel 

 

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

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

Implementado 2011 

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

2.a Seleção e controlo cuidadosos dos produtos químicos e aditivos. Implementado 2011 

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

Implementado 2011 

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

Implementado 2011 

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

Implementado 2011 

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

Implementado 2011 

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

Implementado 2011 

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

Implementado 2011 

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

3.a, 3.b e 3.c Não aplicável – 

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

4.a, 4.b, 4.c, 4.d e 4.e   Não aplicável – 

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

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

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

instalação; 

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

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

Implementado 2013 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

Implementado 2013 

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

Implementado 2013 

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

Implementado 2013 

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

Implementado 2013 

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

Implementado 2013 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

Implementado 2013 

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

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

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

Implementado 2012 

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

Não Aplicável  -  

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

Não aplicável – 

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

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

Implementado 2012 

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

Implementado 2012 

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

Implementado 2012 

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

Implementado 2012 

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

Implementado 2012 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

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

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

Implementado 
parcialmente 

2009 

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

8.II.a Monitorização em contínuo (caudal, temperatura e pH) 
Implementado 
parcialmente 

2009 

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

Não aplicável - 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

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

(MTD 28 e 29). 

Não aplicável – 

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

de Cal (MTD 23 e 27). 
Não aplicável – 

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

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

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

Não aplicável – 

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

(MTD 36) 
Não aplicável – 

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

10.a Monitorização de CQO ou COT: 
– Diária (MTD 50) 

Implementado 2015 

10.b Monitorização de CBO5 ou CBO7: 
– Semanal (MTD 50) 

Implementado 2015 

10.c Monitorização de SST: 
– Diária (MTD 50) 

Implementado 2015 

10.d Monitorização de N total: 
– Semanal (MTD 50) 

Implementado 2015 

10.e Monitorização de P total: 
– Semanal (MTD 50) 

Implementado 2015 

10.f Monitorização de EDTA e DTPA: 
– Mensal (MTD 50) Não aplicável – 

10.g Monitorização de AOX: 
– Mensal (fábricas de produção de pasta branqueada) (MTD 50) 
– De dois em dois meses (não aplicável em instalações que 

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

Implementado 2015 

10.h Metais pesados relevantes (p.e Zn, Cu, Cd, Pb, Ni): Anual Implementado 2015 

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

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

Não aplicável – 

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

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

Implementado 2009 

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

Não aplicável – 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Não aplicável – 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

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

Não aplicável  – 

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

14.a Tratamento primário (físico-químico). Implementado 2012 

14.b Tratamento secundário (biológico). Implementado 2012 

MTD 15 – Emissões para a Água (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.) 

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

A implementar
1
 2019 

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

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

Implementado 2012 

16.b Controlo regular da biomassa ativa Implementado 2012 

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

Implementado 2012 

                                                 

1
 O operador deve promover a adaptação do sistema de tratamento de efluentes industriais, de modo a incluir uma 

etapa de tratamento ou outra medida equivalente para a remoção de fósforo e azoto que permita dar cumprimento 

às condições estabelecidas para os parâmetros "Fósforo total" e “Azoto total” tal como previsto na Licença de 

Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais n.º L007190.2018.RH5A, de 11/05/2018 (Anexo 2). 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

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

Implementado 2010 

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

Implementado 2010 

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

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

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

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

operações de manutenção (aplicabilidade geral). 

Implementado 2010 

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

Implementado 2010 

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

Implementado 2010 

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

Implementado 2010 

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

Implementado 2010 

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

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

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

Implementado 2010 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

A contemplar quando 
necessário 

– 

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

A contemplar quando 
necessário 

– 

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

A contemplar quando 
necessário 

– 

 

Conclusões MTD para a Produção de Papel e Processos Afins 

 

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

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

47.d Otimização dos chuveiros da máquina de papel (aplicabilidade 
geral). 

Implementado 2009 

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

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 



8 

 

MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

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

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

Não aplicável – 

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

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

Implementado 2009 

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

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

MTD 52 - Produção de Resíduos (a fim de minimizar a quantidade de resíduos a eliminar, constitui MTD evitar a 
produção de resíduos e executar as operações de reciclagem por recurso a uma combinação das técnicas a seguir 
indicadas – ver MTD 20) 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

Implementado  2015 

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

Implementado 2009 

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

Não aplicável – 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2014 

53.i Tecnologias de refinação de vanguarda (aplicabilidade geral). Implementado 2009 

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

Não aplicável – 
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MTD – Melhor Técnica Disponível 

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

Ação Ano de 

Implementação 

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

Não aplicável – 

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

Implementado 2009 

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

Implementado 2009 

53.n Utilização de motores de alta eficiência (aplicabilidade geral). Implementado  2015 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

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

Não aplicável – 

 



Autocontrolo das emissões para a atmosfera – monitorização pontual 

Especificações sobre o conteúdo dos relatórios de autocontrolo 

O relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a legislação 

sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte informação: 

a) Nome e localização da instalação; 

b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (atividade/processo a que está associada) e 

denominação (código do TUA e, se aplicável, código interno); 

c) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha e da 

análise; 

d) Data do relatório; 

e) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise; 

f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações de 

recolha, análise e responsável técnico; 

g) Objetivo dos ensaios; 

h) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e consequências; 

i) Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (eg. capacidade 

nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução de emissões, etc.); 

j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (eg. capacidade 

utilizada, matérias-primas, etc.); 

k) Informações relativas ao local de amostragem (eg. dimensões da chaminé/conduta, número de 

pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.); 

l) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, pressão 

na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do efluente gasoso - 

efetivo e PTN, expressos em unidades SI); 

m) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que 

são definidos os Valores Limite de Emissão (VLE), indicando concentrações «tal-qual» medidas e 

corrigidas para o teor de O2 adequado; 

n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos; 

o) No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões das fontes inseridas 

no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das fontes caracterizadas; 

p) Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 

Anexos: Detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos equipamentos de 

medição; cópias de outros dados de suporte essenciais. 
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Lista de Abreviaturas 

AIA Avaliação de Impacte Ambiental 

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

ARH Administração da Região Hidrográfica 

BREF Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis 

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

BREF ENE Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável à Eficiência Energética 

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

REF MON Documento de Referência aplicável à Monitorização de Emissões 

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

CCDR-C Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

CEN Comité Europeu de Normalização 

DIA Declaração de Impacte Ambiental 

EC Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica 

ETARI Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais 

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

IPQ Instituto Português da Qualidade 

ISO Organização Internacional de Normalização 

JOUE Jornal Oficial da União Europeia 

LER Lista Europeia de Resíduos 

MIRR Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

MTD Melhores Técnicas Disponíveis 

OGR Operação de Gestão de Resíduos 

OTR Operação de Tratamento de Resíduos 

PAG (regime) Prevenção de Acidentes Graves 

PCIP Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PDA Plano de Desempenho Ambiental 

PGA Plano de Gestão Ambiental 

PRTR Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

RAA Relatório Ambiental Anual 

REI Regime das Emissões Industriais 

RH Recursos Hídricos 

SGA Sistema de Gestão Ambiental 

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 

 


